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1. Inleiding 

Aanleiding en context 

Voor de komende jaren ligt er in ons land een grote uitdaging om voldoende 

woningen (900.000 extra tot en met 2030) en werklocaties te realiseren die 

aansluiten bij de behoefte. Dat geldt in het bijzonder voor de Randstad en dus ook 

voor (de regio) Rotterdam. De opgave is daar om 50.000 tot 75.000 woningen bij te 

bouwen en internationaal concurrerende werklocaties te realiseren. Wens en doel is 

om zoveel als mogelijk van deze woningen binnenstedelijk te realiseren. Dit met het 

oog op duurzaam en efficiënt ruimtegebruik en het vergroten van de 

agglomeratiekracht van de regio.  

 

Het opvangen van een dergelijk aantal woningen en werklocaties vraagt om een 

goede binnenstedelijke inpassing, met oog voor bereikbaarheid, leefbaarheid en 

duurzaam ruimtegebruik. Voor de gemeente Rotterdam een extra uitdaging omdat 

de stad op dit moment al kampt met knelpunten op het gebied van bereikbaarheid 

(onder andere een knelpunt op de metrolijn Beurs-Blaak en een NMCA knelpunt op 

de A16). Om die reden wordt aangegeven dat een ‘schaalsprong’ in mobiliteit nodig 

is om de beoogde schaalsprong in wonen en werken op te vangen.  

 

MIRT-verkenning 

Om de schaalsprong in mobiliteit te realiseren worden op dit moment verschillende 

maatregelenpakket om de geïdentificeerde knelpunten op het gebied van 

bereikbaarheid op te lossen onderzocht. Dat wordt gedaan vanuit de integrale 

MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam. De gemeente Rotterdam, 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn hier de gezamenlijke 

opdrachtgevers voor. De MIRT-verkenning heeft vijf hoofddoelen:  

▪ Verbeteren van bereikbaarheid via de weg (oplossen NMCA knelpunt A16)  

▪ Verbeteren van bereikbaarheid met het openbaar vervoer (NMCA-knelpunt 

stedelijk OV) 

▪ Faciliteren van verstedelijking (in relatie tot agglomeratiekracht)  

▪ Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit 

▪ Het vergroten van kansen voor mensen 

 

Naar het doelbereik van verschillende maatregelen wordt onderzoek gedaan door 

middel van effectstudies en Maatschappelijke kosten-batenanalyses. In aanvulling 

daarop wordt een Maatschappelijke en Economische Effectstudie (MEES) 

uitgevoerd, gericht op de doelstellingen voor het OV, verstedelijking en kansen voor 

mensen. In het bijzonder richt deze MEES zich op de projecten rondom de beoogde 
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OV-as Kralingse Zoom – Zuidplein, waarvoor ook een nieuwe verbinding over de 

Maas nodig is (oeververbinding).  

Uitwerking van een ‘MEES’ 

In de MEES wordt een integrale economische en maatschappelijke effectanalyse 

opgesteld. Daarbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten op de systematiek van de 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Het is een integrale analyse omdat 

de effecten van het in samenhang realiseren van verstedelijking en 

mobiliteitsprojecten worden uitgewerkt. Daartoe worden eerst de losse 

projectonderdelen beschouwt en vervolgens in samenhang gepresenteerd. 

Belangrijke onderlegger om die samenhang ‘aan te tonen’ is de analyse ‘faciliteren 

verstedelijking’ die door BCI is opgesteld in het kader van de MIRT-verkenning.  

 

De MEES maakt verder ook gebruik van andere deelstudies uit de MIRT-verkenning:  

▪ De MKBA OV en Oeververbindingen en in het bijzonder de gevoeligheidsanalyse 

met extra verstedelijking1.  

▪ De analyse ‘Kansen voor Mensen’ 

▪ Verkeerskundige onderleggers voor deze studies.  

 

Daarnaast is gebruik gemaakt van een - nog niet vastgestelde - concept 

ontwikkelvisie voor de Oostflank van Rotterdam (in concept ‘Alexander tot Zuidplein’ 

genoemd). Daaruit zijn gegevens gehaald over de verstedelijking (ruimtelijk 

programma, bovenplanse ingrepen, kosten).  

Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport gaan we eerst nader in op de methodiek en 

uitgangspunten van de MEES (zie hoofdstuk 2). Vervolgens gaan we nader in op de 

samenhang tussen mobiliteit en verstedelijking (hoofdstuk 3). Waarna we de 

individuele effectanalyses van verstedelijking (hoofdstuk 4), mobiliteit (hoofdstuk 5) 

en kansen voor mensen (hoofdstuk 6) beschouwen. In hoofdstuk 7 is de integrale 

effectanalyse als conclusie gepresenteerd.  

 
1 Het belangrijkste onderscheid tussen de MKBA en de MEES is dat de eerste een analyses is 

van maatschappelijke effecten van infrastructuur, gegeven een bepaalde ruimtelijke 

ontwikkeling. De MEES is een integrale analyse waarin wordt gekeken naar maatschappelijke 

effecten van de combinatie van verstedelijking en infrastructuur.  
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2. Methodiek en uitgangspunten 

In dit hoofdstuk gaan we in op de methodiek en de gehanteerde uitgangspunten bij 

het opstellen van de MEES en de onderliggende effecten. In paragraaf 2.1 

beschrijven we de benadering die we hebben gekozen voor een integrale analyse 

van effecten op het gebied van verstedelijking en mobiliteit, betrekken we de 

analyse Kansen voor Mensen en presenteren we een overzicht van effecten die in 

de MEES uitgewerkt worden. In paragraaf 2.2 gaan we in op het nul- en de 

projectalternatieven en de uitgangspunten die daarbij zijn gekozen. In paragraaf 2.3 

volgen tot slot enkele technische uitgangspunten.  

2.1 Methodiek 

2.1.1 Benadering: integrale analyse van effecten 

We zien de MEES als een integrale analyse van effecten op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit/infrastructuur, waarbij we de effecten zowel los van 

elkaar presenteren, als op zoek gaan naar de samenhangende (synergie) effecten. 

De werkwijze die we daarbij hanteren sluit, voor zover dat kan, aan op die van de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dat houdt in dat we een 

nulalternatief definiëren en verschillende projectalternatieven uitwerken en voor 

alle alternatieven de effecten doorrekenen. Relevant in de integrale analyse is dat 

de onderdelen zoveel als mogelijk apart van elkaar beschouwd worden (zie 

hoofdstukken 4, 5 en 6) en dat beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een 

wederkerige samenhang (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7) om tot een oordeel te 

komen over de synergie-effecten.  

 

Van de volgende drie specifieke onderwerpen zijn in de MEES als los onderdeel de 

effecten beoordeeld:  

▪ Verstedelijking in de ‘Oostflank’ van Rotterdam. Hiervoor is een – nog niet 

vastgestelde - conceptversie  van de ‘Ontwikkelvisie en -strategie Alexander tot 

Zuidplein’ (in het vervolg ‘Ontwikkelvisie A tot Z’) als basis gebruikt voor het 

identificeren van beoogd ruimtelijk programma en verschillende bovenplanse 

ingrepen om de verstedelijking in te kunnen passen in de bestaande 

leefomgeving.  

▪ Mobiliteit en infrastructuur. Hiervoor is de MKBA van de OV en Oeververbinding 

als bron gebruikt.  

▪ Voor het onderdeel ‘Kansen voor Mensen’ is gebruik gemaakt van de 

deelstudie ‘Kansen voor Mensen’ die is opgesteld door BCI in het kader van de 

MIRT-verkenning.  
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2.1.2 Effecten in de MEES 

In de MEES worden de effecten van verschillende onderdelen van de MIRT-

verkenning samengebracht. In Tabel 2.1 zijn de effecten op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit/infrastructuur (oeververbinding) opgenomen. In Tabel 

2.2 de effecten van de analyse naar het doelbereik op het onderwerp ‘Kansen voor 

mensen’.  

 

Tabel 2.1 Integrale effecten van verstedelijking en mobiliteit in de MEES 

Categorieën Effecten Toelichting onderdelen 

Effecten 

verstedelijking 

Financieel Het betreft de grondexploitatie (kosten en opbrengsten) voor het 

ruimtelijk programma en de investeringen en beheer en 

onderhoudskosten in randvoorwaardelijke ‘bovenplanse’ 

investeringen 

 Leefbaarheid Het gaat om effecten voor de bestaande stedelijke omgeving en 

haar bewoners, die mogelijk profiteren van de verstedelijking en 

aanpalende projecten. Het kan gaan om effecten op 

gezondheid, energieverbruik, waarde van woningen, recreatie 

en vrije tijd, sociale cohesie en waterhuishouding. 

 Mobiliteitsgedrag Voor de effecten op het gebied van mobiliteit wordt gekeken 

naar het gedrag van nieuwe bewoners en werknemers van het 

gebied. We vergelijken dit met gebiedsontwikkeling elders (zie 

paragraaf 2.2.1) en werken de externe effecten van een 

veronderstelde ‘modal shift’ uit, het gaat onder meer effecten 

op het klimaat, de luchtkwaliteit en gezondheid. 

 Agglomeratiekracht De economische effecten van een verdere verdichting 

(concentratie van wonen en werken) in de gemeente Rotterdam 

worden beschouwd.  

 Consumentensurplus 

sociale huur 

Het betreft een welvaartseffect voor sociale huurders die, in 

relatie tot gebiedsontwikkeling elders (zie paragraaf 2.2.1) op 

een aantrekkelijker locatie wonen.  

 Natuur en landschap Behoud van open ruimte door stedelijke verdichting 

 Stedelijke economie Een specifiek lokaal effect van extra bestedingen en winsten als 

gevolg van een toename van het aantal inwoners en 

werknemers van Rotterdam (in een MKBA valt dit effect weg) 

 Gemeentelijke 

financiën 

Specifiek lokaal financieel effect als gevolg van het toevoegen 

van vastgoed en inwoners in de gemeente Rotterdam (in een 

MKBA valt dit effect weg) 
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Categorieën Effecten Toelichting onderdelen 

Effecten 

mobiliteit en 

infrastructuur 

(Oeververbinding) 

Financieel Het betreft de eenmalige investeringen en structurele kosten 

voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele werken. 

Daarnaast worden de exploitatiekosten en -opbrengsten van het 

openbaar vervoer meegenomen en wordt gekeken naar 

eventuele vermeden kosten. 

Directe effecten Het betreft reistijdwinsten, betrouwbaarheid, comfort, 

reiskosten, verkeersveiligheid 

Indirecte effecten Het gaat om de agglomeratie-effecten en effecten op accijnzen 

Externe effecten Het gaat om effecten die onder meer als gevolg van een modal 

shift optreden op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, 

geluidsbelasting, arbeidsproductiviteit en gezondheid, natuur, 

landschap 

 

Tabel 2.2 Aanvullende analyses en kwantificeren van doelbereik HOV 

Oeververbinding 

Analyse Doelbereik  

Categorieën Effecten Toelichting onderdelen 

Kansen voor 

Mensen 

Arbeidsmarkt We kijken naar de vertaling van het aantal banen dat binnen bereik 

komt voor inwoners van Rotterdam (Zuid in het bijzonder) en trachten 

dat te vertalen naar een effect op werkloosheid. Doorvertaling kan dan 

gemaakt worden naar een toename van het inkomen per huishouden 

in het gebied, besparingen op uitkeringen en gezondheidseffecten als 

gevolg van het hebben van een baan.  

 Onderwijs Op het thema onderwijs bekijken we eveneens of het mogelijk is om 

een vertaling te maken van het aantal onderwijsplekken dat binnen 

bereik van Rotterdamse (Zuid in het bijzonder) inwoners komt. Vanuit 

de theorie dat dit tot kansengelijkheid leidt kan het op termijn leiden 

tot hogere opleidingsniveaus voor inwoners op Zuid en daarmee tot 

hogere inkomens, mogelijk minder voortijdig schoolverlaters en 

besparingen op uitkeringen.  

 Veiligheid We beschouwen of de verstedelijking in combinatie met een 

oeverbinding leidt tot meer kansen voor mensen en als afgeleide 

daarvan mogelijk ook tot een leefbaarder omgeving waar minder 

sprake is van crimineel gedrag. Dat effect zou uitgedrukt kunnen 

worden als leefbaarheidseffect (bijvoorbeeld uitgedrukt in een 

woningwaardestijging) 

 Vermeden 

kosten 

We bekijken specifiek het Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

(NPRZ) om te beschouwen of er eventueel kostenbesparingen kunnen 

optreden als gevolg van de investeringen in mobiliteit en verstedelijking 
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2.2 Nul- en projectalternatieven 

2.2.1 Uitgangspunten ruimtelijk programma 

Belangrijk uitgangspunt is dat het ruimtelijk programma in alle alternatieven gelijk 

is, maar dat de locaties waar het ruimtelijk programma gerealiseerd wordt per 

alternatief verschilt. Als scope gaan we daarbij uit van het maximale ruimtelijke 

programma dat tot 2040 extra gerealiseerd kan worden in de Oostflank van 

Rotterdam (volgens een ontwikkelmodel dat is opgesteld in de concept 

ontwikkelvisie A tot Z en is gekoppeld aan het realiseren van een HOV-metro als 

oeververbinding):  

▪ 32.500 woningen 

▪ 1.122.800 m2 BVO programma voor werken. We gaan uit van de volgende 

conversie naar arbeidsplaatsen: het oppervlakte per werknemer is 35 m2. Dat 

betekent dat ruimte voor 22.650 banen wordt toegevoegd.  

▪ 176.900 m2 BVO programma voor voorzieningen. We gaan uit van de volgende 

conversie naar arbeidsplaatsen: het oppervlakte per werknemer is 40 m2. Dat 

betekent dat ruimte voor 3.100 banen wordt toegevoegd. 

 

We lichten in de volgende paragrafen nader toe hoe dit programma ruimtelijk 

verspreid gerealiseerd wordt.   

2.2.2 Nulalternatief 

Het nulalternatief is zoveel als mogelijk ‘beleidsarm’ ingericht. Dat betekent voor 

wat betreft het ruimtelijk programma dat enkel wordt uitgegaan van het realiseren 

van bestaand planaanbod in de Oostflank van Rotterdam. Het gaat om 10.300 

woningen, 330.000 m2 werken en 51.600 m2 aan voorzieningen. De tijdshorizon 

van deze ontwikkelingen is 2030 (het planaanbod wordt tussen 2023 en 2030 

gerealiseerd). Daarnaast worden geen grote infrastructurele investeringen en grote 

aanpassingen in het mobiliteitssysteem gedaan. Concreet betekent dit geen nieuwe 

oeververbinding of HOV-lijn.  

 

Voor het resterende ruimtelijke programma dat na 2030 nog binnen de scope van 

de MEES wordt meegenomen (22.200 woningen, 792.800 m2 werken en 125.300 

m2 voorzieningen) hanteren we als uitgangspunt dat dit verspreid over de rest van 

Nederland gerealiseerd wordt. Een exacte duiding en indeling naar locaties 

hanteren we daarbij niet, behalve dat we uitgaan van de Welvaart en 

Leefomgevingsscenario’s (WLO) van het CPB/PBL waarbinnen is aangegeven hoe 

het aantal huishoudens en banen in Nederland zich ontwikkelt tot 2050. We gaan 

er daarbij ook vanuit dat deze verspreide ontwikkeling kostenneutraal is (de 

investeringen die nodig zijn om de woningen te bouwen verdienen zich terug door 
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de grondopbrengsten). Om die reden is het financiële resultaat in het nulalternatief 

ook 0.  

2.2.3 Projectalternatief tramvariant 

Het projectalternatief ‘tramvariant’ behelst in de kern de volgende typen ingrepen:  

▪ Een oeverbinding gerealiseerd in combinatie met een HOV-lijn in de vorm van 

een tram. Bij deze ingreep wordt aangesloten op projectalternatief 2 dat in de 

MKBA HOV Oeververbinding is doorgerekend. Het gaat om een brug met ruimte 

voor OV en langzaam verkeer (geen auto). Nieuwe HOV-verbindingen worden 

gerealiseerd tussen de Kralingse Zoom en Zuidplein (tram), tussen Rotterdam 

CS en Zuidplein (bus) en station Stadionpark krijgt een sprinterbediening. Voor 

meer informatie en detail over dit projectalternatief verwijzen we naar de 

MKBA-rapportage.  

▪ Ten opzichte van het nulalternatief (en in afwijking van de MKBA) wordt 

ruimtelijk programma binnenstedelijk toegevoegd in de Oostflank van 

Rotterdam. Hierbij wordt aangesloten bij het ontwikkelmodel dat is gekoppeld 

aan de HOV-tram uit de concept ontwikkelvisie A tot Z. In dit ontwikkelmodel 

worden in totaal 26.000 woningen gerealiseerd in de Oostflank van Rotterdam, 

daarbij wordt 869.000 m2 werken en 134.700 m2 voorzieningen toegevoegd 

aan de bestaande voorraad. Het gaat in totaal om ongeveer 17.500 banen 

extra waar ruimte voor wordt gerealiseerd. De ontwikkelingen hebben een 

looptijd tot en met 2050.  

 

Binnen de scope van de MEES worden in totaal nog meer woningen en 

arbeidsplaatsen meegenomen. Het gaat om 6.500 woningen en 8.300 

arbeidsplaatsen. We gaan er in dit projectalternatief vanuit (net als in het 

nulalternatief) dat het overige ruimtelijke programma verspreid over Nederland 

wordt gerealiseerd.  

 

Bovenplanse ingrepen 

In de concept Ontwikkelvisie zijn 19 zogeheten ‘strategische opgaven’ benoemd die 

de verstedelijking in de Oostflank van Rotterdam moeten faciliteren (zorgen voor 

een duurzame en leefbare inpassing van de extra inwoners en werknemers in de 

stad). Een deel van deze maatregelen is als randvoorwaardelijk aangemerkt voor 

het realiseren van de extra verstedelijking in het ontwikkelmodel gekoppeld aan de 

HOV-tram, tegelijkertijd zijn het stadsbredere projecten die ook de leefomgeving 

voor gebruikers van het gebied verbeteren. In de voorlopige businesscase die is 

opgesteld is per maatregel aangegeven of die randvoorwaardelijk is voor de 

ontwikkeling van een bepaald deelgebied en wanneer dat zo is en in welke mate 

het project ‘toerekenbaar’ is aan de gebiedsontwikkeling. Voor het projectalternatief 
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‘tramvariant’ is enkel rekening gehouden met de strategische opgaven die 

randvoorwaardelijk zijn voor het ontwikkelmodel dat is gekoppeld aan een HOV-

tram. Het gaat om de volgende maatregelen:  

▪ Maatregel 1. Nieuwe Oeververbinding, inclusief HOV-lijn in de vorm van een 

tram.  

▪ Maatregel 2. Bijdrage mobiliteitstransitie (incl. P+R strategie voor verwijderen 

en integreren huidige locaties) 

▪ Maatregel 3. Betere inpassing A v Rijckevorselweg 

▪ Maatregel 5. Betere inpassing/upgrade A16 + vrijspelen bufferruimte voor 

ander programma van waarde voor de stad, voor minimaliseren barrièrewerking 

▪ Maatregel 6. Betere inpassing spooremplacement IJsselmonde 

▪ Maatregel 10. Betere inpassing Prins Alexanderlaan 

▪ Maatregel 12. Rivierpark noordoever (incl. Polderpark De Esch en link 

Hollandse IJssel) 

▪ Maatregel 13. Bos-as: toegankelijkheid Kralingse Bos oostzijde en verbinding 

naar Scholebos via Prinsenlaan 

▪ Maatregel 15. Toegankelijkheid Kralingse Bos noordoostzijde en verbinding 

Rotte/Hillegersberg 

▪ Maatregel 18. Versterken groene verbindingen tussen Rivierpark Zuidoever, 

Varkenoordse Park, Sportcampus en Park de Twee Heuvels richting 

Oostdijk/Ringdijk 

▪ Maatregel 19. Ontwikkeling sterke centra met eigenheid: (Kralingse Zoom/EUR) 

 

De maatregelen zijn in paragraaf 4.1 financieel vertaald en in de uitwerking van de 

leefbaarheidseffecten (4.2) nader toegelicht. 

2.2.4 Projectalternatief metrovariant 

Het projectalternatief ‘metrovariant’ bestaat eveneens in de kern uit twee typen 

ingrepen:  

▪ Er wordt een oeverbinding gerealiseerd in combinatie met een metroverbinding 

tussen Rotterdam Noord en Zuid. We sluiten hierbij aan op projectalternatief 4 

die in de MKBA HOV Oeververbinding is doorgerekend. Het gaat in dit 

alternatief om een tunnel met ruimte voor OV en langzaam verkeer (geen auto). 

Verschillende HOV-verbindingen worden gerealiseerd: een metro tussen 

Kralingse Zoom en Zuidplein, een HOV-bus tussen Rotterdam CS en Zuidplein 

en station Stadionpark krijgt een sprinterbediening.  

▪ Ten opzichte van het nulalternatief wordt binnenstedelijk in de Oostflank van 

Rotterdam ruimtelijk programma toegevoegd. We sluiten daarvoor aan bij het 

ontwikkelmodel dat is gekoppeld aan een HOV-metro uit de concept 

ontwikkelstrategie. In dit ontwikkelmodel worden in totaal 32.500 woningen 
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gerealiseerd in de Oostflank van Rotterdam, daarbij wordt 1.122.800 m2 

werken en 176.900 m2 voorzieningen toegevoegd aan de bestaande voorraad. 

Het gaat in totaal om ongeveer 25.800 banen extra waar ruimte voor wordt 

gerealiseerd. De ontwikkelingen hebben een looptijd tot en met 2050. In dit 

alternatief wordt het ruimtelijke programma volledig binnen het plangebied 

gerealiseerd en wordt niet uitgegaan van woningen of arbeidsplaatsen elders in 

Nederland.  

 

Bovenplanse ingrepen 

Ook voor projectalternatief ‘metrovariant’ zijn verschillende strategische opgaven 

als randvoorwaardelijk voor verstedelijking benoemd. Het gaat om de maatregelen 

die passen bij het ontwikkelmodel dat is gekoppeld aan een HOV-metro:  

▪ Maatregel 1. Nieuwe Oeververbinding inclusief metro.  

▪ Maatregel 2. Bijdrage mobiliteitstransitie (incl. P+R strategie voor verwijderen 

en integreren huidige locaties) 

▪ Maatregel 3. Betere inpassing A v Rijckevorselweg 

▪ Maatregel 5. Betere inpassing/upgrade A16 + vrijspelen bufferruimte voor 

ander programma van waarde voor de stad, voor minimaliseren barrièrewerking 

▪ Maatregel 6. Betere inpassing spooremplacement IJsselmonde 

▪ Maatregel 8. Rangeerterrein  

▪ Maatregel 10. Betere inpassing Prins Alexanderlaan 

▪ Maatregel 12. Rivierpark noordoever (incl. Polderpark De Esch en link 

Hollandse IJssel) 

▪ Maatregel 14. Upgrade lanen Lage Land 

▪ Maatregel 15. Toegankelijkheid Kralingse Bos noordoostzijde en verbinding 

Rotte/Hillegersberg 

▪ Maatregel 18. Versterken groene verbindingen tussen Rivierpark Zuidover, 

Varkenoordse Park, Sportcampus en Park de Twee Heuvels richting 

Oostdijk/Ringdijk 

▪ Maatregel 19. Ontwikkeling sterke centra met eigenheid: (Kralingsezoom/EUR) 

 

De maatregelen zijn in paragraaf 4.1 financieel vertaald en in de uitwerking van de 

leefbaarheidseffecten (4.2) nader toegelicht. 

2.2.5 Overzicht van alternatieven 

In Tabel 2.3 is het overzicht van de inhoud van de verschillende alternatieven 

samengevat opgenomen.  

 

 

 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 10 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Overzicht van alternatieven in de MEES 

  Ruimtelijk programma 

 Mobiliteit Oostflank R’dam Rest van Nederland  

Nulalternatief Geen grootschalige 

infrastructurele 

ingrepen 

10.300 woningen 

330.000 m2 werken 

51.600 m2 

voorzieningen 

22.200 woningen 

792.800 m2 werken 

125.300 m2 

voorzieningen 

Projectalternatief 

tramvariant 

Nieuwe 

oeververbinding, 

HOV-tram, conform 

alternatief 2 uit 

MKBA 

26.000 woningen 

869.000 m2 werken 

134.700 m2 

voorzieningen 

6.500 woningen 

253.800 m2 werken 

42.200 m2 

voorzieningen 

Projectalternatief 

metrovariant 

Nieuwe 

oeververbinding, 

metro, conform 

alternatief 4 uit 

MKBA 

32.500 woningen 

1.122.800 m2 

werken 

176.900 m2 

voorzieningen 

Geen 

ontwikkelingen 

 

In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de samenhang tussen verstedelijking en 

mobiliteit en gaan we ook nader in op de verstedelijkingsmodellen die zijn 

uitgewerkt in het kader van de ontwikkelingen in de Oostflank van Rotterdam.  

2.3 Technische uitgangspunten 

Bij het uitwerken van de verschillende effecten (zowel financieel, als economisch en 

maatschappelijk) hanteren we de volgende uitgangspunten: 

▪ Prijspeil 2022. 

▪ Alle investeringsbedragen en kosten voor beheer, onderhoud en vervanging zijn 

inclusief BTW. Daar waar wij bedragen exclusief BTW hebben ontvangen is 

gerekend met een gemiddeld Btw-tarief van 18,2 procent.  

▪ Zichtperiode voor effectberekeningen van 100 jaar. 

▪ We gebruiken verschillende kengetallen (voor de waardering van effecten) en 

parameters (voor de ontwikkeling van de waardering van effecten en 

bijvoorbeeld economische groei) uit de WLO-scenario’s. Daarbij gebruiken we in 

de basisberekeningen vaak WLO Hoog, tenzij anders aangegeven.  
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▪ We hanteren een discontovoet van 1,6 procent voor de financiële effecten (het 

betreft hier zowel de eenmalige effecten, zoals investeringen, als de structurele 

effecten, zoals de kosten voor beheer en onderhoud) en de standaard 

discontovoet van 2,25 procent voor de maatschappelijke baten en de 

verhoogde discontovoet van 2,9 procent voor niet lineaire (i.c congestie 

gerelateerde) effecten. Zie ook onderstaand kader. Deze discontovoeten zijn 

conform de laatste adviezen van de Werkgroep Discontovoet2.  

 

Effectwaarderingen in contante waarden 

Alle bedragen in de overzichtstabellen zijn gegeven in contante waarden (tenzij anders 

vermeld). Bij het vergelijken van kosten en baten is een lastig aspect namelijk het verschil in 

de periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op het 

moment dat het project wordt uitgevoerd (vaak aan het begin van het traject), terwijl de 

maatschappelijke effecten pas daarna optreden (sommige effecten ontstaan wel al eerder, 

maar groeien in totdat het volledige programma is gerealiseerd). Verschillende effecten 

treden dan echter wel voor alle jaren in de toekomst op (conform de MKBA-werkwijzers is 

voor deze maatschappelijke effecten gewerkt met een tijdshorizon van 100 jaar). Om alle 

effecten met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van contante waarden. 

Hiermee worden de toekomstige kosten en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard 

zouden zijn en zijn daarmee vergelijkbaar. 

 

De ‘waarde’ van bedragen later in de tijd is lager: het is aantrekkelijker om in 2022 duizend 

euro op de bank te hebben en daar dertig jaar rente op te krijgen dan om in het jaar 2050 

duizend euro te hebben (nog afgezien van inflatie). Met andere woorden: duizend euro in 

2050 is minder waard dan duizend euro in 2022. Om de contante waarden te bepalen wordt 

gebruik gemaakt van een zogeheten disconto- of rentevoet. Hierdoor worden de huidige 

waarden (prijspeil 2022) van alle toekomstige kosten en baten teruggerekend naar wat ze 

vandaag waard zouden zijn.  

 
2 Bron: ‘Rapport Werkgroep discontovoet 2020’, oktober 2020.  
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3. Samenhang tussen mobiliteit en 

verstedelijking  

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de context, aanleiding en samenhang van 

waaruit de projectplannen voor een nieuwe oeververbinding en verstedelijking voort 

zijn gekomen. Dat doen we door eerst de problematiek nader te schetsen en te 

duiden (paragraaf 3.1) en vervolgens de verschillende maatregelen langs te lopen 

die oplossingen moeten bieden (3.2 en 3.3). Tot slot (3.4) halen we een aantal 

conclusies op uit de analyse ‘Faciliteren verstedelijking’ om tot een antwoord te 

komen over de samenhang tussen mobiliteit en verstedelijking in de Oostflank van 

Rotterdam.  

3.1 Probleemanalyse 

In de Rotterdamse regio is sprake van een aantal samenhangende knelpunten. Het 

gaat om bereikbaarheidsknelpunten op de weg (onder andere NMCA knelpunten op 

de A16 Brienenoordcorridor en de Algeracorridor), capaciteitsproblemen in het OV 

(o.a. NMCA-knelpunt stedelijk OV) en de noodzaak om woningen te bouwen en 

daarbij ruimte te houden en creëren voor werken. Wat dit laatste betreft is uit het 

MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag uit 2017 gebleken dat ‘de 

regio economische groei en banen misloopt, waardoor haar economische vitaliteit 

bedreigd wordt’ (citaat komt uit de ‘Notitie Kansrijke Oplossingen’, 2021).  

 

In de Oostflank van Rotterdam is dat in het bijzonder zichtbaar: een probleem op 

het ene thema leidt ook tot knelpunten op een ander thema, zo kunnen geen 

woningen worden gebouwd als de capaciteit in het OV ontoereikend is. Tegelijkertijd 

zorgt een groeiend aantal inwoners ervoor dat de capaciteit op de weg en in het OV 

verder gaat knellen. Op meerdere plekken zijn om die reden investeringen nodig om 

knelpunten op te lossen.  

 

De verschillende investeringen dragen tegelijkertijd ook bij aan het oplossen van 

problemen op andere terreinen. Zo kunnen een opwaardering van het OV en extra 

verstedelijking zorgen voor een betere banen- en onderwijsbereikbaarheid, dat kan 

kansen bieden voor mensen uit de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid onder 

druk staan (Rotterdam Zuid). Het kan bovendien zorgen voor het versterken van de 

leefkwaliteit in de gehele Oostflank van Rotterdam, onder meer door verschillende 

bovenplanse maatregelen die gedaan worden.  
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In het vervolg van deze paragraaf gaan we nader in op de verschillende onderdelen 

waarbij we de redenering starten vanuit de verstedelijkingsopgave.  

3.1.1 Verstedelijkingsopgave 

De woningmarkt in Nederland staat onder druk. Tot 2030 moeten 900.000 

woningen gebouwd worden om het huidige tekort op te lossen en te voldoen aan de 

toenemende vraag in de komende jaren. Zuid-Holland staat daarbij voor de grootste 

opgave en heeft in een recent ‘woonbod’ aan de minister van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening aangegeven 153.000 tot 225.000 bij te kunnen bouwen3. 

Daar zijn al veel plannen voor gemaakt, maar die plannen moeten nog ‘hard’ 

gemaakt worden (procedures moeten doorlopen worden, randvoorwaarden op het 

gebied van onder meer bereikbaarheid en leefbaarheid moeten op orde zijn en dat 

vraagt projectinvesteringen). Binnen de Rotterdamse regio wordt een belangrijk 

deel van deze opgave gerealiseerd. Het gaat om minimaal 50.000 woningen tot 

2040. Daarbinnen spelen de projecten in de Oostflank van Rotterdam een 

belangrijke rol, daar kunnen dus tot 32.000 woningen gerealiseerd worden (zie 

hoofdstuk 2), hoewel dat voor een deel pas na 2030 realistisch is. Daarmee raken 

we ook het punt dat de plannen nog hard gemaakt moeten worden. Zo volgt uit de 

‘Notitie Kansrijke Oplossingen’ van de MIRT-verkenning (2021) het volgende:  

 

‘Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor een duurzame 

ontsluiting van deze nieuwe ontwikkelingen. Met een goede bereikbaarheid 

verbetert de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en kan een groter 

woningbouwprogramma gerealiseerd worden. Daarnaast kunnen 

agglomeratievoordelen optreden, als het woon- en werkprogramma op een 

goede manier aan de bereikbaarheidsmaatregelen wordt gekoppeld.’ 

 

 
3 Zie artikel: Zuid-Holland doet breed woonbod aan minister De Jonge - Provincie Zuid-Holland  

Capaciteitsproblemen 
OV

Verstedelijkingsopgave
Capaciteitsproblemen 

Weg

Kansen voor mensen

Verbeteren 
leefkwaliteit

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2022/zuid-holland-doet-breed-woonbod-minister-jonge/
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3.1.2 Capaciteitsproblemen op de weg en in het OV 

Rotterdam zet in op ‘goede groei’. Dat houdt onder meer in dat de bereikbaarheid 

van de stad geborgd moet worden om de woningbouwopgave te kunnen faciliteren. 

Tegelijkertijd loopt het huidige mobiliteitssysteem al tegen haar grenzen aan en 

gaan prognoses ervan uit dat het gebruik van het systeem de komende jaren gaat 

toenemen, ook zonder extra verstedelijking.  

 

Wanneer we kijken naar het openbaar vervoer dan zien we tot 2020 een sterke 

groei van het gebruik, met name in de metro. In 2020 en 2021 is door ingrijpende 

coronamaatregelen het aantal reizigerskilometers fors gedaald. De verwachting bij 

RET is echter dat tussen 2023 (maximaal scenario) en 2025 (minimaal scenario) 

het aantal reizigers en reizigerskilometers weer is hersteld op het niveau van 

20194. Voor de metro wordt door het RET daarna een groei verwacht tussen 2 en 3 

procent op jaarbasis.  

 

Daarnaast kent Rotterdam een hoge verkeersdrukte op een aantal stedelijke 

wegen, in de City Lounge (binnenstad) en op de ringwegen (A16 

Brienenoordcorridor en Algeracorridor). Deze verkeersdrukte leidt tot congestie, tot 

geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit.  

 

Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte is het gelimiteerde aantal 

oeververbindingen die gebieden ten noorden en zuiden van de Nieuwe Maas 

verbinden. De huidige oeververbindingen, zoals de Erasmusbrug, Willemsbrug en 

Van Brienenoordbrug staan dan ook vaak vast bij drukte en/of verstoringen. 

Uitbreiding van de (capaciteit van de) noord-zuidoeververbindingen is nodig om 

zowel vervoer voor de nieuwe bewoners als bestaande bewoners mogelijk te 

maken. Uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) 2021 blijkt dat in 2040 voor de 

metro en de tram op enkele tracés onder andere van/naar Rotterdam Zuid in de 

ochtendspits de capaciteit niet toereikend is of daar dicht tegen aanzit 

(respectievelijk boven volnorm en boven inzetnorm). Voor de bus geldt dat binnen 

Rotterdam Zuid op enkele lijnen het aantal passagiers in de ochtendspits boven de 

volnorm komt.  

 

Binnen het mobiliteitssysteem is sprake van een wisselwerking: als het OV vol zit en 

daarmee oncomfortabel is om mee te reizen, dan zijn mensen eerder geneigd om in 

de auto te stappen. Dat brengt vervolgens weer problemen met zich mee op de weg 

(congestie en overlast). Voor een nadere duiding en uitwerking van de knelpunten 

op de weg en in het OV verwijzen we naar de MKBA’s voor de Algeracorridor en HOV 

Oeververbindingen.  

 
4 Capaciteitsanalyse OV (MIRT verkenning Oeververbinding), RET (2022) 
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3.1.3 Kansen voor mensen 

Rotterdam Zuid kent een aantal wijken waar de leefbaarheid en veiligheid lager is 

dan gemiddeld in de stad, regio en in Nederland. Het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid werkt in een zevental ‘focuswijk’ aan een nieuw perspectief voor 

Rotterdam Zuid. Focus ligt op de thema’s school, werk, wonen, bewoners, cultuur 

en veiligheid. Daarbij is eveneens geconstateerd dat er sprake is van 

‘vervoersarmoede’ in Rotterdam Zuid5. Dit komt door sociale factoren, laag 

autobezit, maar ook doordat het OV systeem op Zuid minder goed presteert qua 

fysieke bereikbaarheid van banen en onderwijs6. Vervoersarmoede houdt in dat 

mensen door ontoereikende verplaatsingsmogelijkheden belemmert worden in hun 

deelname aan de maatschappij. Vervoersarmoede kan grote sociaaleconomische 

gevolgen hebben, het kan bijvoorbeeld leiden tot structurele werkloosheid, niet de 

studie kunnen volgen die je wilt volgen en het verlies van sociale contacten7. 

 

Een nieuwe (HOV-)oeververbinding kan ervoor zorgen dat de bereikbaarheid voor 

bepaalde groepen mensen verbetert die dat in het bijzonder nodig hebben. Voor 

hen komen meer werk, onderwijs en andere voorzieningen binnen bereik. 

Vervoersarmoede wordt teruggedrongen en daarmee kunnen de kansen voor deze 

mensen vergroot worden.  

3.1.4 Stedelijke leefkwaliteit 

Problemen op het gebied van stedelijke leefkwaliteit zijn niet expliciet beschreven. 

Het is met name een doel of opgave van de MIRT-verkenning en ook van de concept 

Ontwikkelstrategie A tot Z om te zorgen voor ‘goede groei’ en een bijdrage te 

leveren aan ‘een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad’. Het gaat 

erom dat ‘de realisatie van de nieuwe oeververbinding en de verstedelijking ten 

goede komt aan Rotterdam in het algemeen en aan de wijken – bestaand en nieuw 

– in en rond het gebied van de A-Z zone in het bijzonder’8.  

 

De verschillende onderdelen in deze studie dragen elk afzonderlijk bij aan het 

verbeteren van de leefomgeving. Een (HOV-)oeververbinding zorgt voor een 

mogelijke modal shift van de auto naar het OV of de fiets, dat zorgt voor minder 

overlast van geluid en uitstoot van auto’s. De verschillende ingrepen die gedaan 

worden om het ruimtelijk programma te realiseren dragen op hun beurt weer bij aan 

een leefbare stad, er wordt groen toegevoegd, wegen worden heringericht en 

 
5 Jeroen Bastiaanssen (2012): Vervoersarmoede op Rotterdam-Zuid. 
6 Gemeente Rotterdam (2018): OV2040 - Samen Slimmer Reizen.  
7 Blijkt onder meer uit studies van Verkeerskunde (2021) ‘Houd rekening met 

bereikbaarheidsbehoefte van verschillende groepen’ en Lucas (2012) ‘Transport Poverty and 

Social Exclusion.  
8 Volgt uit concept Ontwikkelstrategie van A tot Z, gemeente Rotterdam (2022). Dit document 

is niet vastgesteld.   
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geluidswerende maatregelen worden genomen (zie paragraaf 3.2). Het 

daadwerkelijk mogelijk maken van de individuele maatregelen heeft meer kans van 

slagen als dat in samenhang wordt gedaan. Daarmee wordt de stedelijke 

leefkwaliteit dus ook op meerdere manieren tegelijkertijd versterkt.  

3.2 Verstedelijkingsmodellen 

In de MEES staan een drietal verstedelijkingsmodellen centraal voor de uitwerking 

van maatschappelijke en economische effecten. Het ruimtelijk programma staat 

reeds toegelicht bij beschrijving van de nul- en projectalternatieven (zie paragraaf 

2.2). In deze paragraaf staan we kort stil bij de ontwikkelprincipes en gaan we 

nader in op de kwaliteitsmaatregelen die onderdeel zijn van de ontwikkelprincipes.  

3.2.1 Ontwikkelstrategie 

De ontwikkelstrategie waar Rotterdam aan werkt gaat, naast het realiseren van een 

ruimtelijk programma dat is gericht op het toevoegen van meer woningen en 

(ruimte voor) arbeidsplaatsen in de stad, over het verbeteren van de bestaande 

stad, om daarmee te zorgen voor toekomstbestendigheid. De belangrijkste ambities 

van de Ontwikkelstrategie zijn:  

▪ Sterke centra: van OV knopen naar levendige centra die elkaar aanvullen, dit 

vraagt om het in samenhang ontwikkelen van wonen, werken én voorzieningen. 

Concreet wordt ingezet op het Zuidplein, Stadionpark, Kralingse Zoom en 

Alexander als ‘Economische brandpunten van de toekomst’.  

▪ Ongedeelde stad: van gescheiden stadsdelen naar één ongedeelde stad. 

Hiervoor zijn betere verbindingen nodig en moeten (fysieke) barrières geslecht 

worden.  

▪ Vitale stadswijken: van geïsoleerde en eenzijdige gebieden naar prettige, eigen 

wijken, om je thuis te voelen. Het draait hierbij om het realiseren van een divers 

woningaanbod voor bestaande en nieuwe inwoners én om goede 

voorzieningen, sport, onderwijs en groen om de hoek.  

3.2.2 Drie verstedelijkingsmodellen  

In de Ontwikkelstrategie zijn drie verstedelijkingsmodellen uitgewerkt: 

▪ Losse knopen (ook wel model 0 genoemd) houdt het verder autonoom 

ontwikkelen van de voorliggende plannen in. Die focussen op 4 knopen waar 

reeds plannen voor zijn om die te versterken. Dit model zet niet in op verdere 

grootschalige groei of grote investeringen. In de MEES is dit het nulalternatief.  

▪ Het ontwikkelmodel Tram zet in op een gespreide ontwikkeling nabij 8 knopen 

waar een HOV-tram wordt gerealiseerd.  
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▪ Het ontwikkelmodel Metro zet in op een sterker geconcentreerde ontwikkeling 

rondom 4 knopen. In de praktijk betekent dit forse verdichting rondom de 4 

knopen die in het model Losse knopen ook ontwikkelt worden. Het gaat uit van 

een metroverbinding.  

 

De modellen zijn onderstaand samengevat en verbeeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Kwaliteitsmaatregelen 

Op basis van het raamwerk van de ontwikkelmodellen is een aantal 

‘kwaliteitsmaatregelen’ geformuleerd, die ook wel ‘strategische opgaven’ worden 

genoemd. Het gaat om 19 maatregelen die (deels) als randvoorwaardelijk worden 

gezien om de verstedelijking goed te kunnen faciliteren:  

 

Ontwikkelmodel Tram 

Projectalternatief tramvariant: 

Programma van 26.000 woningen 

en 17.500 banen 

Ontwikkelmodel Metro 

Projectalternatief metrovariant: 

Programma van 32.500 woningen 

en 25.800 banen 

Losse knopen 

Nulalternatief: Programma van 

circa 10.300 woningen en 10.700 

banen (Autonoom mogelijk) 
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Een helder en robuust stedelijk netwerk 

1. Nieuwe oeververbinding en HOV-lijn als verbinding tussen Noord, Zuid en Oost. 

Het gaat specifiek om het verbinden van het Zuidplein met de Kralingse Zoom 

middels een HOV-systeem.  

2. Verschillende projecten die een bijdrage 

moeten leveren aan een mobiliteitstransitie. 

Het gaat onder meer om een P+R strategie, het 

verbeteren van fietsroutes en organiseren van 

mobiliteitshubs.  

3. Betere inpassing Abram van Rijckevorselweg. 

Daarbij wordt onder andere gedacht aan het 

versmallen van het profiel, verlagen van de 

snelheid, ontwikkeling van een groener profiel, 

upgrade fiets/voetpaden en kwalitatief betere 

kruisingen  

4. Betere inpassing Strevelsweg. Het gaat om 

dezelfde ingrepen.  

5. Betere inpassing van de A16 en een 

transformatie van de bufferruimte rondom de 

snelweg naar gebruiksruimte. Het gaat onder 

meer om een upgrade van bestaande 

onderdoorgangen, ontwikkelen van 

fiets/voetpaden langs de snelweg en plekken voor 

groen/sport/speel/activiteiten met aandacht voor ecologisch waarde.  

6. Betere inpassing van het spooremplacement IJsselmonde, onder andere door 

versmalling (reductie aantal sporen), robuuste west-oost verbindingen en te 

intensivering door middel van ruimte voor wonen en werken. 

7. Ontwikkeling van een toekomstbestendig energiesysteem.  

8. Kralingse Zoom rangeerterrein. Ook hier gaat het om onderzoek naar de 

mogelijkheid om te versmallen en robuuste noord-zuid verbindingen aan te 

leggen.  

9. 'Kralingse connectie' voor een betere verbinding tussen het centrum en Oost.  

10. Betere inpassing van de Prins Alexanderlaan. Maatregelen zijn gelijk aan 3 en 

4.  

11. Betere inpassing Putselaan. Maatregelen zijn gelijk aan 3 en 4.  

 

Kwalitatief landschap, openbare ruimte en sport 

12. Rivierpark noordoever: versterking Polderpark De Esch, Oude Plantage, 

verbinding Boompjes en Hollandse IJssel en activeren Watertoren-haven als 

nieuwe publieke bestemming aan de Maas. Het gaat onder meer om het 

vergroenen van de stenige oevers en vergroten van de recreatieve waarde van 
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de rivier, het verbeteren van de groenkwaliteit en de fiets- en wandel 

verbindingen en routes. 

13. Bosas: toegankelijkheid Kralingse Bos oostzijde en verbinding naar Schollebos 

via Prinsenlaan.  

14. Upgrade lanen Lage Land. Het gaat om een vergroening van bestaande 

profielen, het versterken van de hoofdlanen en nieuwe fiets- en 

voetgangersroutes  

15. Toegankelijkheid Kralingse Bos noordoostzijde en verbinding Rotte/ 

Hillegersberg. Onder meer door in te zetten op fietsverbindingen en het 

vergroenen van bestaande profielen.  

16. Burgemeester Oudlaan als centrale groene as.  

17. Versterken stadsstraten Bloemhof-Hillesluis.  

18. Versterken groene verbindingen tussen Rivierpark zuidoever, Varkenoordse 

Park, Sportcampus en Park De Twee Heuvels richting Oostdijk/Ringdijk 

 

Sterke centra en voorzieningen 

19. Ontwikkeling sterke centra met stedelijke bijdrage. Het gaat in het algemeen 

om het realiseren van optimale overstapfuncties tussen modaliteiten, 

inbedding van OV-knooppunten in de omgeving, kwalitatieve goede openbare 

ruimte (meer ruimte voor fietsers en voetgangers, aantrekkelijk voor langzaam 

verkeer, groen), het versterken van verbindingen met omliggende buurten 

(kruisingen wegen rondom, versterken fiets- en voetverbindingen, verwijderen 

barrières) en een bijdrage aan de activering van plinten (creëren van 

levendigheid en 'ogen op straat'). Dat wordt specifiek op de volgende knopen 

gedaan:  

a. Alexanderknoop 

b. Kralingse Zoom / EUR 

c. Feyenoord City 

d. Zuidplein 

e. Lokale centra deelgebieden (Lage Land, De Esch, Beijerlandselaan/ 

Groene Hilledijk en Lusthofstraat) 

 

Rol van deze strategische opgaven in de MEES 

Niet alle 19 bovengenoemde strategische opgaven zijn randvoorwaardelijk voor het 

realiseren van het ruimtelijk programma in de Oostflank van Rotterdam, maar ze 

worden wel gezien als passend bij het gestelde ambitieniveau. In de voorlopige 

businesscase die is opgesteld is per maatregel aangegeven of die 

randvoorwaardelijk is voor ontwikkeling van een bepaald deelgebied en wanneer 

dat zo is, in welke mate het project ‘toerekenbaar’ is aan de gebiedsontwikkeling. In 

de MEES is enkel rekening gehouden met strategische opgaven die 

randvoorwaardelijk zijn. In paragraaf 2.2.4 en 2.2.5 is reeds aangegeven om welke 
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maatregelen het gaat. Deze zijn in paragraaf 4.1 financieel vertaald en in de 

uitwerking van de leefbaarheidseffecten (4.2) nader toegelicht.  

3.3 Faciliteren verstedelijking  

In de deelstudie ‘Faciliteren verstedelijking’ is door BCI (2022) per projectalternatief 

onderzocht en beoordeeld of de beoogde verbetering van het mobiliteitssysteem in 

voldoende mate zorgt voor het faciliteren van verstedelijking. Daarbij is gekeken 

naar drie invalshoeken en zes indicatoren:  

1. Kwaliteit:  

A. De bereikbaarheidskwaliteit van verstedelijkingslocaties (kwalitatief) 

B. Bereikbaarheidsimpuls van verstedelijkingslocaties (kwantitatief) 

2. Capaciteit:  

A. Doorstroming autoverkeer 

B. Capaciteit stedelijk OV-systeem 

3. Connectiviteit:  

A. Interne connectiviteit 

B. Externe connectiviteit 

 

Voor een nadere uitleg wat de werkwijze per indicator is verwijzen we naar de 

deelstudie ‘MIRT Verkenning Oeververbinding Rotterdam – Effectbeoordeling 

Verstedelijking & Kansen voor Mensen’.  

 

In deze paragraaf gaan we kort in op de uitkomsten.  

3.3.1 Bereikbaarheidskwaliteit 

BCI concludeert in haar effectbeoordeling over het Faciliteren van Verstedelijking 

het volgende: ‘Voor 5 van de 8 verstedelijkingslocaties in de Oostflank van 

Rotterdam blijkt uit de analyse van het huidige bereikbaarheidsprofiel dat het 

onvoldoende aansluit bij het geambieerde schaalniveau dat is opgenomen in de 

concept Ontwikkelstrategie A tot Z’. Daarnaast wordt duidelijk dat ‘een 

oeververbinding ervoor [..] zorgt dat de bereikbaarheidskwaliteit van de 

verstedelijkingslocaties op de as (zeer sterk) verbetert’. Dat geldt in het bijzonder 

voor de metro-alternatieven, die voor 6 van de 8 locaties een zeer goede 

beoordeling krijgen. Ook voor de tram-alternatieven geldt dat de 

bereikbaarheidskwaliteit sterk verbeterd, voor 2 gebieden zeer goed en voor 4 

gebieden goed. Wel geeft BCI aan dat de aansluiting van de locaties Rivium en 

Boszoom op de HOV haltes van de oeververbinding in alle gevallen een 

aandachtspunt is. 
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Figuur 3.1 Beoordeling alternatieven op bereikbaarheidskwaliteit per 

verstedelijkingslocatie  

 

Bron: ‘MIRT Verkenning Oeververbinding Rotterdam – Effectbeoordeling Verstedelijking & 

Kansen voor Mensen’ (BCI, 2022). 

3.3.2 Bereikbaarheidsimpuls en doorstroming autoverkeer 

De deelstudie concludeert over autoverkeer het volgende: ‘Kijkend naar de 

bereikbaarheid van de verstedelijkingslocatie, dan is het belang van ruimte voor de 

auto op de oeververbinding voor faciliteren van verstedelijking beperkt. De 

bestaande infrastructuur borgt reeds de bereikbaarheid van de 

verstedelijkingslocaties per auto (>2,0 miljoen inwoners binnen 30 minuten). Het 

toevoegen van een rijstrook voor autoverkeer leidt niet tot een impuls van de 

autobereikbaarheid. Wel zorgt het voor een (lichte) vermindering van 

verkeersdrukte op de ring (en binnen de ring bij een metro)’ (BCI, 2022). 

 

Bij de nieuwe Oeververbinding draait het in het kader van verstedelijking vooral om 

het OV en de fiets. Daarover concludeert de studie: ‘Het aantal reizigers dat door de 

nieuwe Oeververbinding de verstedelijkingslocaties binnen een acceptabele reistijd 

kan bereiken neemt overall gezien voor de acht binnenstedelijke 

verstedelijkingslocaties te samen toe met 7 tot 11%’. Het zijn met name de locaties 

Feyenoord City / Stadionpark en De Esch die profiteren. Als voorbeeld wordt 

projectalternatief 4 genomen (Metro, Tunnel Bocht A): ‘het aantal OV reizigers dat 

Feyenoord City / Stadionpark kan bereiken binnen 45 minuten neemt toe naar 1,3 

miljoen (+35%) en het aantal fietsreizigers binnen 30 minuten naar 521.000 

(+11%)’.  

 

Kijken we naar de verschillen tussen tram- en metro projectalternatieven dan 

‘scoort’ projectalternatief 4 (tunnel, bocht A, metro) het beste (9,8% verbetering 

voor OV en 5,7% voor fiets). Het verschil met tramalternatieven is niet groot. Zo 

scoort ook projectalternatief 2 (brug, bocht A, HOV-tram) goed (7,1% verbetering 

voor OV en 10,5% voor fiets).  
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3.3.3 Capaciteit stedelijk OV-systeem 

De studie concludeert dat de nieuwe Oeververbinding zorgt voor (enige) verlichting 

van het stedelijke OV-systeem in Rotterdam. Het biedt echter geen totaaloplossing 

voor het capaciteitsprobleem dat er is op enkele bestaande metrolijnen. Daartoe 

zijn / worden ook nog andere projecten geïnitieerd.  

 

Voor de MEES zijn vooral de conclusies relevant over de verstedelijking en het 

faciliteren daarvan. Bieden de beoogde HOV-concepten voldoende capaciteit? 

Daarover wordt het volgende geconcludeerd: ‘De nieuwe oeververbinding biedt ruim 

voldoende capaciteit voor het faciliteren van deze verwachte groeiontwikkeling, 

inclusief het beoogde programma voor verstedelijking’. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt naar tram en metro:  

▪ ‘In de HOV-tram-alternatieven wordt bij inzet van klein materieel in het 

basisscenario van de capaciteitsanalyse MIRT Verkenning (uitgevoerd door 

RET) voor 2040 een I/C waarde geraamd van 80%. De inzet van langere 

tramstellen biedt voldoende ruimte naar de toekomst toe; óók bij een verdere 

verstedelijking.’ 

▪ ‘Het realiseren van de metro-alternatieven leidt ter hoogte van de 

Oeververbinding in de verkeersmodelleringen tot een beperkte benutting van 

de capaciteit. De metro-alternatieven bieden veel restcapaciteit met een I/C 

waarde van 36% in combinatie met de gevoeligheidsanalyse met extra 

verstedelijking. Indien nodig kan ook hier langer materieel worden ingezet.’ 

3.3.4 Connectiviteit 

Connectiviteit is in het kader van faciliteren verstedelijking minder relevant. Dit 

onderdeel heeft namelijk ook een sterke relatie met het onderdeel ‘kansen voor 

mensen’ (zie hoofdstuk 6).  

3.3.5 Conclusie faciliteren verstedelijking 

Op basis van de verschillende invalshoeken en indicatoren die zijn beoordeeld 

concluderen wij dat zowel de tram- als de metroalternatieven de beoogde 

bijhorende verstedelijking in voldoende mate faciliteren. Relevant daarbij is dat het 

OV-systeem in het nulalternatief (het huidige systeem) bij de meeste 

verstedelijkingslocaties niet voldoende aansluit op het geambieerde schaalniveau 

van deze locaties. De tram- en metroalternatieven doen dat wel en kennen zelfs nog 

een bepaalde mate van overcapaciteit: de OV-capaciteit die wordt geboden wordt in 

de projectalternatieven met extra verstedelijking niet volledig benut. Bij de 

metrovarianten geldt dat in sterkere mate dan bij de tramvarianten.  
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4. Effecten verstedelijking 

In dit hoofdstuk gaan we in op de effecten van verstedelijking. Het gaat om de 

kosten en (maatschappelijke, economische en financiële) opbrengsten van het 

realiseren van een programma van wonen en werken. Dat programma kan er alleen 

komen op het moment dat de bereikbaarheid op orde is. De investeringen in tram 

en metro zijn om die reden onlosmakelijk verbonden met (c.q. randvoorwaardelijk 

voor) de in dit hoofdstuk uitgewerkte effecten.  

4.1 Financieel 

In deze paragraaf zijn de financiële ‘effecten’ van het realiseren van de 

verstedelijking opgenomen. Daarbij kijken we naar de eenmalige investeringen 

(kosten om het ruimtelijk programma – GREX kosten – en de benodigde 

bovenplanse ingrepen te realiseren), de opbrengsten (van het woningbouw- en 

overige vastgoedprogramma, GREX-opbrengsten) en de structurele kosten voor het 

beheer en onderhoud van de infrastructurele werken die gerealiseerd worden (het 

gaat om een aantal bovenplanse ingrepen). Voor uitwerking van de financiële 

effecten is gebruik gemaakt van een concept businesscase die als bijlage bij de 

concept Ontwikkelstrategie A tot Z is toegevoegd. Het betreft met nadruk nog een 

concept (versie juli 2022) waar in de komende periode nog verder aan wordt 

gewerkt. Dat kan uiteraard leiden tot veranderingen in kosten en opbrengsten. Om 

die reden zijn wij terughoudend met het benoemen van specifieke bedragen per 

ingreep en gaan we enkel in op totaalbedragen.  

 

De businesscase werkt voor twee ontwikkelmodellen (tram en metro) de kosten en 

opbrengsten uit. De kosten zijn enkel berekend op de extra verstedelijking 

(woningen en overig vastgoed) die in deze ontwikkelmodellen worden voorgesteld, 

extra ten opzichte van het model ‘losse knopen’, dat wij zien als het nulalternatief. 

De doorgerekende modellen sluiten in principe aan op dat wat wij in de MEES als 

projectalternatieven (tramvariant en metrovariant) voor de HOV-oeververbinding 

hebben gedefinieerd. Wel hebben we enkele aanpassingen aan de businesscase 

gedaan, zie onderstaand kader.  

 

Aanpassingen businesscase  

▪ Een nadere check op de strategische opgaven (zie voor het overzicht paragraaf 

3.2.3):  

o In de opmaat naar de financiële vertaling van de businesscase zijn per 

verstedelijkingslocatie ingrepen benoemd die randvoorwaardelijk zijn en 

maatregelen die zijn bestempeld als ‘niet-randvoorwaardelijke 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 24 

kwaliteitsingrepen’. In de businesscase is vervolgens per verstedelijkingslocatie 

met beide bedragen gerekend. Wij hebben enkel de ingrepen meegenomen die 

randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van de ontwikkelmodellen.  

o Van die ingrepen hebben wij, in tegenstelling tot wat in de businesscase is 

gedaan, wel het totale investeringsbedrag meegenomen. De businesscase heeft 

voor een aantal ingrepen enkel het ‘toegerekende deel’ meegenomen, zo is voor 

het deelgebied Feyenoord City slechts 11 procent van het totaalbedrag voor het 

realiseren van het project ‘spooremplacement IJsselmonde’ meegenomen, ook 

in andere onderdelen van de businesscase komt het volledige bedrag niet terug. 

In de MEES is geredeneerd dat ‘je geen halve bruggen’ kunt aanleggen en zijn 

dus van alle randvoorwaardelijke maatregelen ook alle kosten meegenomen.  

▪ De extra opbrengsten die in de businesscase als opslag op de residuele waarde zijn 

meegenomen over het woningbouwprogramma dat binnen de invloedssfeer ligt van 

strategische opgaven is in onze doorrekening buiten beschouwing gelaten. Deze 

effecten komen namelijk terug bij de uitwerking van de effecten op het gebied van 

leefbaarheid (zie paragraaf 4.2).  

▪ Wij hebben de nominale kasstromen exclusief inflatie en rente als uitgangspunt voor 

de berekeningen genomen, dit omdat deze elementen zijn verwerkt in de 

gehanteerde discontovoet voor de MEES (1,6 procent voor financiële effecten).  

▪ Voor de bovenplanse ingrepen (‘Strategische opgaven’) zijn de kosten inclusief BTW 

opgenomen. Dat betekent dat ten opzichte van de businesscase een opslag is 

gedaan over de verschillende posten. Die opslag is 18,2 procent (gemiddelde BTW 

tarief). Over de kosten en opbrengsten in de GREX is geen BTW berekend.   

4.1.1 Eenmalige kosten en opbrengsten 

De kosten in de businesscase worden bepaald door de volgende posten:  

▪ Grondexploitatie: 

o Verwerving en inbreng 

o Sloop en opruiming 

o Bouwrijp maken 

o Woonrijp maken 

▪ Strategische opgaven 

▪ Opslag voor plankosten 

▪ Opslag voor VTU 

▪ Opslag voor risico en onvoorzien 

 

De totale nominale kosten voor de grondexploitatie (inclusief opslagen) bedragen in 

het projectalternatief tramvariant circa 382 miljoen euro. In de metrovariant worden 

meer woningen gerealiseerd en zijn dus ook de kosten hoger: circa 467 miljoen 

euro. De strategische opgaven vragen voor het projectalternatief metro een 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 25 

veelvoud aan investeringen, deze bedragen in nominale waarden (inclusief BTW en 

opslagen) 2,4 miljard euro. In het projectalternatief tramvariant bedragen deze 

kosten circa 500 miljoen euro. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door de 

additionele kosten voor de aanpassingen van het Spooremplacement IJsselmonde 

en het rangeerterrein Kralingse Zoom (opgaven 6 en 8 uit paragraaf 3.2.3). Het 

gaat hier om investeringen in de aanpassing van de openbare ruimte om 

woningbouw mogelijk te maken, het staat los van de mogelijkheden om een metro 

aan te leggen. Die kosten zijn apart berekend en toegelicht in hoofdstuk 5.  

 

Daar staan opbrengsten tegenover uit de grondexploitatie. In het projectalternatief 

tramvariant zijn deze ongeveer 548 miljoen euro. Dat resulteert in een nominaal 

saldo van -336 miljoen euro.  

 

In het projectalternatief metrovariant zijn de opbrengsten ongeveer 845 miljoen 

euro in nominale waarde. Het saldo van kosten en opbrengsten is 2,1 miljard euro 

negatief.  

 

Het overzicht van de nominale eenmalige kosten en opbrengsten is opgenomen in 

Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Overzicht van eenmalige kosten en opbrengsten per projectalternatief 

(bedragen zijn nominaal en x 1.000) 

Nominale waarden 

Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Kosten grondexploitatie -€ 382,2 -€ 466,8 

Kosten strategische opgaven -€ 501,9 -€ 2.443,3 

Opbrengsten GREX € 548,1 € 844,7 

Saldo eenmalige kosten en opbrengsten -€ 336,0 -€ 2.065,4 

4.1.2 Structurele kosten beheer en onderhoud 

Voor verschillende strategische opgaven geldt dat ‘nieuwe’ infrastructuur of 

openbare ruimte wordt aangelegd. Hiervoor geldt dat na aanleg de structurele 

kosten om infrastructuur en openbare ruimte te beheren en onderhouden omhoog 

gaan. Dat geldt niet (of in sterk mindere mate) voor projecten die voorzien in het 

opwaarderen of herstructureren van de openbare ruimte of infrastructuur. Voor het 

bepalen van de structurele meerkosten voor beheer en onderhoud is daarom 

specifiek gekeken naar het onderscheid tussen toevoegen en opwaarderen.  

 

Als benadering / inschatting voor de structurele meerkosten voor beheer en 

onderhoud hanteren we een opslag van 1 procent over de aanlegkosten. Dat 

bedrag komt vervolgens na realisatie van het project (we gaan uit dat vanaf 2035 
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kosten gemaakt moeten worden) wel voor de rest van de zichtperiode (tot 2122) 

terug.  

4.1.3 Overzicht financiële effecten 

In de MEES rekenen we in de eindtabellen met contante waarden. Voor de 

‘financiële effecten’ hanteren we een discontovoet van 1,6 procent. Het financiële 

effect van het projectalternatief tramvariant is -287 miljoen euro (contante waarde). 

Het projectalternatief metrovariant kent een financieel effect van -2,2 miljard euro 

(contante waarde). Het overzicht van de financiële effecten is opgenomen in Tabel 

4.2.  

 

Tabel 4.2 Overzicht van kosten en opbrengsten per projectalternatief (bedragen zijn 

in contante waarden en x 1.000) 

  

Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Kosten grondexploitatie -€ 304,0 -€ 370,8 

Opbrengsten GREX € 435,9 € 671,1 

Kosten strategische opgaven -€ 399,2 -€ 1.941,2 

Beheer en onderhoud -€ 20,0 -€ 525,8 

Totaal financieel effect -€ 287,3 -€ 2.166,7 

4.2 Leefbaarheid  

Verschillende bovenplanse maatregelen (of ‘strategische opgaven’) die gerealiseerd 

worden hebben effect op de leefbaarheid van bestaande én daarmee ook voor de 

nieuwe inwoners in de Oostflank van Rotterdam. Het totale overzicht van 

maatregelen is eerder aangestipt in paragraaf 3.2.3 en per projectalternatief 

benoemd in paragraaf 2.2.  

 

Het realiseren van de strategische opgaven is aan de ene kant nodig om de groei 

van de stad en in het bijzonder de Oostflank van Rotterdam mogelijk te maken. Aan 

de andere kant zorgen ze voor het verbeteren van de leefbaarheid voor bestaande 

inwoners. Het gaat om meer groen en om groen dat een kwaliteitsimpuls geeft, het 

gaat om geluidwerende maatregelen en het wegnemen van barrières van 

infrastructurele werken. We gaan in deze paragraaf in op de effecten hiervan. Voor 

het berekenen van verschillende effecten hebben we de TEEB-stad tool gebruikt. 

Deze is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 2013 door 

Platform31, Fabrique, LUZ architecten en Buck Consultants Internationals 

ontwikkeld.  
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4.2.1 Gezondheid 

Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat een groene omgeving leidt tot 

een betere gezondheid van mensen. Groen heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit, het reduceert stress, zorgt voor verkoeling, een betere 

gemoedstoestand, concentratie en meer bewegen, etc. Op basis van de tool 

‘teeb.stad’ zijn deze baten te berekenen. Daarvoor is het onder meer nodig om een 

beeld te krijgen over de hoeveelheid groen die wordt toegevoegd en het type groen 

dat wordt aangelegd. Van dat eerste hebben we een beeld, maar de precieze vorm 

en het type groen dat wordt gerealiseerd is nog niet bekend (gaat het om gras, riet, 

groene daken, bomen, etc.). om die reden zijn we voor de berekeningen uitgegaan 

dat al het groen in de vorm van gras wordt gerealiseerd. De hoeveelheid groen 

verschilt per projectalternatief:  

▪ Projectalternatief tramvariant: 38,5 hectare.  

▪ Projectalternatief metrovariant: 20,9 hectare.  

 

Zorgkosten en arbeidsproductiviteit 

Een groene(re) leefomgeving leidt over het algemeen tot een gezondere leefstijl. 

Mensen worden uitgenodigd om vaker te bewegen (sporten of in de vorm van 

recreatief wandelen bijvoorbeeld). Daardoor neemt het aantal patiënten dat 

geregistreerd staat bij huisartsen af. Het verband is aangetoond voor 15 van de 24 

(samengestelde) ziektebeelden. Interessant in dit perspectief is ook dat deze relatie 

sterker is aangetoond bij kinderen en mensen met een lage sociaal economische 

status9.  

 

Een groenere leefomgeving leidt er dus toe dat mensen minder vaak ziek zijn. Dat 

zorgt voor lagere zorgkosten en een lager arbeidsverzuim en schoolverzuim. Uit 

deze zelfde studies blijkt echter ook dat het verband niet gevonden is voor 

gebieden waar de stedelijkheid ‘zeer sterk’ is (volgens de definitie van het CBS)10. 

Rotterdam is een van de sterkst stedelijke gebieden van Nederland en om die 

reden gaan we ervanuit dat het toevoegen van groen geen invloed heeft op de 

zorgkosten en arbeidsproductiviteit.  

 

Luchtkwaliteit 

Effecten van meer groen zijn er wel voor de luchtkwaliteit in Rotterdam. Gras (en 

ook bomen of groene daken) zorgen bijvoorbeeld voor het afvangen van fijnstof, 

stikstofdioxide, zwaveldioxide en ozon. Afhankelijk van de huidige inwonerdichtheid 

en de huidige concentraties van deze stoffen zijn berekeningen gemaakt om tot de 

hoeveelheid afvang van de bepaalde stof te komen. Op basis van die afvang in 

 
9 Bron: Maas et al. (2009) ' Morbidity is related to a green living environment.' J Epidemiol 

Community Health 63 (12): 967-73. 
10 Het geldt overigens ook voor gebieden waar de stedelijkheid heel laag is.  
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kilogrammen en de waarde daarvan zijn de effecten van het toevoegen van meer 

groen berekend. Deze staan toegelicht in Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Effecten luchtkwaliteit per projectalternatief 

Type stof Waarde per 

kg 

Alternatief Ha 

groen 

Afvang in 

KG 

Jaarlijks 

effect 

Fijnstof11 € 254 Tramvariant 38,5 380 € 97.000 

  Metrovariant 20,9 200 € 52.000 

Stikstof12 € 35 Tramvariant 38,5 1.300 € 47.000 

  Metrovariant 20,9 725 € 25.500 

Zwaveldioxide11 € 25 Tramvariant 38,5 140 €3.400 

  Metrovariant 20,9 70 € 1.800 

Ozon13 € 4 Tramvariant 38,5 3.500 € 15.000 

  Metrovariant 20,9 1.800 € 7.800 

4.2.2 Klimaatadaptatie  

Het toevoegen van gras, bomen, open water of groene daken in de bestaande stad 

zorgt ervoor dat minder regenwater in het rioleringsstelsel terecht komt. Via 

Teeb.Stad halen we hierover op dat in oudere wijken in de stad vaak nog een 

gemengd rioolstelsel ligt. Het schone regenwater wordt dan, samen met het vuile 

afvalwater, via het rioleringsstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Door het 

vervangen van verhard oppervlak door gras ontstaat in feite een nieuw soort 

waterberging. Hierdoor komt er minder regenwater in het gemengde 

rioleringsstelsel terecht. Dit voorkomt zuiveringskosten van water dat anders naar 

het riool was gelopen.  

 

We gaan er voor het berekenen van dit effect wederom vanuit dat het groen dat 

wordt toegevoegd in de vorm van ‘gras’ is en berekenen daarop hoeveel extra 

waterbergingscapaciteit ontstaat14. Voor het projectalternatief tramvariant gaat het 

om ongeveer 280.000 m3 water per jaar minder regenwater in het riool. In het 

projectalternatief metrovariant gaat het om ongeveer 150.000 m3. De vermeden 

zuiveringskosten bedragen 0,86 euro per m3 15. De effecten zijn daarmee als volgt:  

 
11 Bron: R. Remme et al. (2017) 'Natural Capital Model’ 
12 S. De Bruyn et al. (2017) 'Handboek Milieuprijzen.' CE Delft 
13 D. J. Nowak et al. (2018) 'Air pollution removal by urban forests in Canada and its effect on 

air quality and human health' 
14 Gras heeft een bergingscapaciteit van 99%. In Nederland komt dit neer op een afvang van 

0,87 m3 regenwater, per vierkante meter (8700m3/ha), per jaar. Bron: D. Armson (2013) 

'The effect of street trees and amenity grass on urban surface water runoff in Manchester, 

UK' 
15 A. Dekker et al. (2013) 'Symbaal zuivering, Theoretische verkenning van de haalbaarheid' 

STOWA 
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▪ Projectalternatief tramvariant: 240.000 euro per jaar in nominale waarde.  

▪ Projectalternatief metrovariant: 130.000 euro per jaar in nominale waarde.  

4.2.3 Waarde van woningen 

Verschillende strategische opgaven dragen bij aan het verbeteren van de 

leefbaarheid van de Oostflank van Rotterdam. Het gaat enerzijds om de 

maatregelen op het gebied van groen en openbare ruimte en anderzijds om het 

versterken van de voorzieningen rondom een aantal centrumgebieden (Alexander, 

Kralingse Zoom/EUR, Feyenoord City en Zuidplein). In verschillende 

wetenschappelijke studies is onderzoek gedaan naar de prijseffecten op woningen 

van het versterken van voorzieningen en het toevoegen van groen. Het is lastig daar 

een eenduidig kengetal uit te halen en eveneens lastig die rechtstreeks te koppelen 

aan de bestaande woningvoorraad in de Oostflank van Rotterdam. Het is immers 

nog niet geheel duidelijk waar welke maatregelen precies genomen worden. Voor 

de effecten van groen geldt bijvoorbeeld dat vooral woningen die rechtstreeks 

uitzicht hebben op groen of in de ‘nabijheid’ van groen zijn gelegen in waarde 

stijgen (5 tot 7 procent16). Dat geldt ook voor het toevoegen van voorzieningen.  

 

Omdat we niet precies weten welke woningen op welke manier profiteren bepalen 

we het effect aan de hand van een lager kengetal, maar smeren we dat wel uit over 

alle buurten (en dus de woningen die daarin gelegen zijn) die hiervan profiteren. We 

maken bovendien onderscheid tussen de bestaande woningvoorraad en de nieuwe 

woningen die gerealiseerd gaan worden en in de toekomst ook gaan profiteren.  

 

Nieuwe woningvoorraad 

Voor de nieuw toe te voegen woningen zijn in de businesscase reeds aannames 

gedaan over woningwaardestijging. Die berekeningen zijn echter op de residuele 

grondwaarde gedaan. Daarmee is het onzeker of de effecten optreden, de 

strategische opgaven moeten immers ook allemaal gerealiseerd zijn. Wij kiezen er 

om die reden voor het effect te bepalen op de WOZ-waarde (daarvoor is gekeken 

naar de huidige gemiddelde WOZ-waarden in de buurt waarin de nieuwe woningen 

gerealiseerd worden) en dat de effecten tegen afronding van het gehele programma 

optreden, namelijk in 2040.  

 

We hebben voor de nieuwe woningen een effect van 2 tot 2,5 procent bepaald. In 

nominale waarden gaat het om een stijging van:  

▪ 190 miljoen euro in het projectalternatief tramvariant.  

▪ 366 miljoen euro in het projectalternatief metrovariant.  

 
16 J.J. Luttik et al. (1997) 'Woongenot heeft een prijs; Het waardeverhogend effect van een 

groene en waterrijke omgeving op huizenprijzen.' WUR 
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Bestaande woningvoorraad 

We gaan er voor de berekeningen vanuit dat de woningen in de volgende buurten 

profiteren:  

▪ Zuidplein 

▪ Hillesluis 

▪ Oud IJsselmonde 

▪ De Esch 

▪ Kralingen Oost 

▪ Het Lage Land 

▪ Kralingse Bos (alleen in projectalternatief tramvariant) 

▪ Oosterflank 

 

Feyenoord XL 

Aanvullend is voor het projectalternatief metrovariant gekeken naar de effecten van 

de overkluizing van het spooremplacement IJsselmonde. Daar is eerder door 

Decisio onderzoek naar gedaan in een maatschappelijke businesscase Feyenoord 

XL. Een overkluizing heeft specifieke effecten die onder meer door het CPB zijn 

berekend in andere, soortgelijke situaties (ondertunneling van het spoor in Delft en 

de A2 in Maastricht). Die kengetallen hebben we destijds niet 1-op-1 overgenomen, 

maar we hebben onze kengetallen hier wel uit afgeleid en gedifferentieerd naar de 

afstand tot de overkluizing. Hieruit zijn de volgende effecten opgenomen:  

▪ Een leefbaarheidseffect van 11 procent in een straal van 0 tot 100 meter; 

▪ Een leefbaarheidseffect van 6 procent in een straal van 100 tot 500 meter; 

▪ Een leefbaarheidseffect van 4 procent in een straal van 500 tot 1.000 meter; 

▪ Een leefbaarheidseffect van (gemiddeld) 7 procent voor de (nog te realiseren) 

woningen in Feyenoord City. 

 

Het areaal waarin de effecten optreden is weergegeven in figuur 4.1.  
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Figuur 4.1: Impact landtunnel op omgeving 

 

 

De berekende effecten op het bestaande vastgoed zijn in voorliggende MEES 

overgenomen.  

 

Voor alle woningen in de overige bovenstaande buurten is een effect van 1 procent 

gehanteerd. Dat is een – conservatieve – vuistregel die we gehanteerd hebben om 

leefbaarheidseffecten te benaderen. Wanneer meer duidelijk is over het exacte 

programma en de exacte maatregelen kan nader ingezoomd worden op het 

vastgoed dat hiervan profiteert en kunnen de berekeningen in meer detail gemaakt 

worden. Voor nu is, gegeven het beschikbare materiaal, dus met een aanname 

gerekend. De effecten in nominale waarden zijn in dat geval als volgt:  

▪ Projectalternatief tramvariant: 69 miljoen euro.  

▪ Projectalternatief metrovariant: 182 miljoen euro (inclusief effecten Feyenoord 

XL).  

4.2.4 Verplaatsen sportvelden en volkstuinen 

Om gebiedsontwikkeling op een aantal plekken, in het bijzonder nabij het Kralingse 

Bos, mogelijk te maken moet ruimte worden gemaakt op sportvelden en 

volkstuincomplexen. In de businesscase is hier rekening mee gehouden bij het 

bepalen van de kosten. Namelijk door te kijken naar het verplaatsen van deze 

voorzieningen naar locaties binnen het plangebied (hier zijn concrete locaties voor 

aangewezen) en buiten het plangebied (daar moet nog ruimte voor worden 
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gevonden). Als het zo is dat op basis van deze verschuivingen de omvang van de 

voorzieningen gelijkt blijft, dan zorgt dat in principe niet voor negatieve effecten op 

het gebied van leefbaarheid. Als in de praktijk blijkt dat minder ruimte over blijft, 

terwijl het aantal inwoners in de Oostflank wel toeneemt, dan heeft dit wel degelijk 

negatieve effecten. Daarnaast is er het effect op afstanden en reistijden. De huidige 

gebruikers zullen straks naar een andere plek moeten reizen om te sporten of 

recreëren (volkstuinen) en die afstand kan langer zijn, waardoor sprake is van 

hogere reistijden.  

 

We kennen de effecten nu nog niet precies, de reden is dat de onder meer de 

omvang van de verplaatsingen niet precies bekend is (in bijvoorbeeld vierkante 

meters of aantallen sportvelden en volkstuinen). We markeren het daarom wel als 

een aandachtspunt en een -PM in de eindtabel van de MEES.  

4.2.5 Overige effecten 

Doorgaans zijn er daarnaast nog andere baten te benoemen als gevolg van een 

groenere leefomgeving. Het zorgt voor verkoeling en meer schaduw (in het geval dat 

bijvoorbeeld bomen worden geplaatst), waardoor minder energie verbruikt hoeft te 

worden. Meer groen en zeker als het gaat om nieuw aan te leggen parken zorgen 

ook voor effecten op het gebied van recreatie en vrije tijd. Het bepalen of inschatten 

van deze effecten vraagt echter een veel preciezere planuitwerking (waar worden 

bomen geplaatst die invloed hebben op bestaande woningen? Hoeveel mensen 

gaan straks gebruik maken van de nieuwe parken?), om die reden nemen we de 

effecten niet mee in deze MEES.  

4.2.6 Overzicht leefbaarheidseffecten 

Het overzicht van de leefbaarheidseffecten is opgenomen in Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4 Overzicht leefbaarheidseffecten in contante waarden (bedragen in 

miljoenen)  
Tramvariant Metrovariant 

Woningwaarde nieuwe woningen € 127,5 € 245,7 

Woningwaarde bestaande woningvoorraad € 45,9 € 122,2 

Gezondheidseffecten € 0,0 € 0,0 

Fijnstof € 1,1 € 0,6 

Stikstof € 0,5 € 0,3 

Zwafeldioxide € 0,0 € 0,0 

Ozon € 0,2 € 0,1 

Klimaatadaptiviteit € 2,7 € 1,4 

Verplaatsen sportvelden en volkstuinen - PM - PM 

Totaal € 177,8 € 370,3 
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4.3 Mobiliteitsgedrag  

De mensen die gaan wonen en werken in de Oostflank van Rotterdam doen dat in 

een hoogstedelijk gebied waar voorzieningen nabij zijn, afstanden tot werklocaties 

kort en sprake is van een fijnmazig OV- en fietsnetwerk. Over het algemeen reizen 

de mensen in hoogstedelijke gebieden daarom vaker met het OV, de fiets en 

wandelen zij meer dan mensen die buiten de stad wonen (in minder stedelijke 

gebieden). Op basis van gegevens van het CBS en de veronderstelling dat wanneer 

de woningen en arbeidsplaatsen niet binnenstedelijk in Rotterdam worden 

gerealiseerd, maar ze op een lager stedelijk schaalniveau (in het nulalternatief de 

aanname), zijn mobiliteitsprofielen tussen de project- en nulalternatieven met 

elkaar vergeleken. Het gaat daarbij om afgelegde afstanden per modaliteit (modal 

splits). Vandaaruit zijn externe effecten berekend op het gebied van milieu, 

congestie, verkeersveiligheid en accijnzen.  

 

Uitgangspunten mate van stedelijkheid 

We weten niet en kunnen geen zinnige uitspraken doen over waar de woningen en 

arbeidsplaatsen in het nulalternatief worden gerealiseerd en doen daarbij de 

aanname dat de woningen en arbeidsplaatsen verspreid over Nederland 

gerealiseerd worden zonder exact te duiden waar dat is. Voor deze analyse en 

berekening is het wel nodig dat we een aanname doen over het 

bereikbaarheidsprofiel dat is gelieerd aan de mate van stedelijkheid. We zijn hier 

conservatief en kiezen voor het ‘sterk stedelijke’ mobiliteitsprofiel. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om uitleglocaties nabij grote steden. In het nulalternatief worden 

22.000 woningen (47.500 inwoners) en 25.800 arbeidsplaatsen gerealiseerd.  

 

Voor de projectalternatieven gaan we uit van het mobiliteitsprofiel ‘zeer sterk 

stedelijk’. In het projectalternatief tramvariant gaat het om 33.600 inwoners en 

17.500 banen en in het projectalternatief metrovariant om 47.500 inwoners en 

25.800 arbeidsplaatsen 

 

Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners kan de 

verandering in het aantal afgelegde kilometers worden berekend voor het 

nulalternatief en de projectalternatieven. In Tabel 4.5 zijn als voorbeeld de 

afgelegde kilometers per modaliteit per jaar weergegeven voor de nieuwe inwoners 

in het projectalternatief tramvariant. Daaruit blijkt dat het aantal autokilometers 

met 27 procent afneemt in het projectalternatief ten opzichte van het nulalternatief. 

Opvallend is ook de sterke stijging van het aantal kilometers dat gereisd wordt met 

de trein (+78 procent) en Bus/Tram/Metro (+91 procent). Het verschil in fietsen en 

lopen is minder groot. We zien daarbij vaak wel dat het aantal fietsbewegingen in 

zeer sterk stedelijke gebieden hoger is, maar dat de afstanden per verplaatsing 
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korter zijn. De relatieve veranderingen zijn in het projectalternatief metrovariant 

hetzelfde, het gaat daarbij alleen om grotere absolute verschillen.  

 

Tabel 4.5 Verandering aantal afgelegde kilometers per modaliteit per jaar ten 

opzichte van een situatie waarin geen stedelijke verdichting plaatsvindt 

  

Nulalternatief 

 

Sterk stedelijk profiel 

Projectalternatief 

Zeer sterk  

stedelijk profiel Verschil in % 

Autobestuurder             119.004.593                86.985.571   -32.019.022  -27% 

Trein               15.757.525                28.054.442    12.296.917  78% 

BTM                 4.266.963                  8.164.347      3.897.384  91% 

Fiets/Snorfiets               25.870.564                26.004.956          134.393  1% 

Lopen en overig               30.271.919                27.819.256     -2.452.664  -8% 

Totaal             195.171.565              177.028.572   -18.142.993  -9% 

 

We beschrijven kort de effecten van bovenstaande mobiliteitsverandering door de 

gebiedsontwikkelingsprojecten in de Oostflank van Rotterdam. 

4.3.1 Daling autogebruik 

De daling van het autogebruik brengt verschillende effecten met zich mee: het 

ruimtegebruik van de auto neemt af, de uitstoot, verkeersonveiligheid en 

geluidsoverlast nemen af, er is minder congestie en er zijn (daarmee) minder 

investeringen in auto-infrastructuur nodig. Aan de andere kant dalen ook de 

overheidsopbrengsten in de vorm van accijnzen en belastingen. 

 

Ruimtebeslag, infrastructuur en congestie 

Minder autoverkeer en met name minder auto’s, betekent dat ook minder ruimte 

nodig is voor auto’s in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in de nieuwe 

gebiedsontwikkelingslocaties. De maatregelen die een grote invloed hebben op het 

autobezit en leiden tot minder parkeerplaatsen, zitten al in de kosten en 

opbrengsten van de gebiedsontwikkeling zelf verwerkt. Daarin zijn de opbrengsten 

hoger doordat er minder dure parkeerplaatsen gebouwd hoeven te worden. 

Aangezien de kosten en opbrengsten reeds in de GREX van de gebiedsontwikkeling 

verweven zit is dit effect verder niet gekwantificeerd. Daarnaast zal de daling van 

het autogebruik in de toekomst leiden tot minder benodigde investeringen in auto-

infrastructuur. In ieder geval gaat het om beheer en onderhoudskosten, mogelijk 

ook om uitbreidingen van het wegennet. Zonder uitbreiding van het wegennet 

neemt de congestie toe als de daling van het autogebruik niet wordt gerealiseerd. 

We gaan in deze analyse uit van de beheer- en onderhoudskosten en congestie-

effecten. 
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Effecten leefomgeving en klimaat 

De afname van het autoverkeer leidt ook tot minder uitstoot van CO2. De 

verwachting is dat de uitstoot van CO2 door verkeer in de komende jaren wel daalt 

als gevolg van technologische ontwikkeling, maar door niet te rijden gaat deze 

reductie sneller. Andere effecten, zoals een reductie van geluidshinder, ongevallen 

en lokale luchtkwaliteit, leiden eveneens tot positieve effecten. Doordat per saldo 

minder autokilometers worden gereden is er ook een kleinere kans op (fatale) 

ongevallen, daarmee ontstaat een groot positief effect. Op basis van de 

toekomstige verandering van autokilometers en bronnen over het aantal ongevallen 

per kilometer en de maatschappelijke kosten van deze ongevallen (CE Delft, 2014) 

is het effect gemonetariseerd, in bijlage 2 staan gehanteerde kostenkengetallen 

opgenomen.  

 

Effecten belastingen en subsidies auto’s 

Tot slot heeft een afname van het autoverkeer invloed op de belastinginkomsten en 

uitgaven aan de auto zelf. Automobilisten betalen accijnzen die hoger zijn dan 

wanneer ze hun geld aan andere producten zouden uitgeven. In de toekomst zullen 

accijnsinkomsten door autonome ontwikkelingen sowieso afnemen door afname 

van het gebruik van benzine- en dieselauto’s. Hiervoor is in de berekeningen 

gecorrigeerd. Aan de andere kant worden bepaalde groepen automobilisten ook 

fiscaal bevoordeeld (vooral de lease-rijder), waarmee er een subsidie van de 

automobilist plaatsvindt. 

 

De jaarlijkse effecten van de daling van het autogebruik in de projectalternatieven 

is opgenomen in Tabel 4.6.  

 

Tabel 4.6 Jaarlijkse effecten daling autogebruik in de projectalternatieven ten 

opzichte van het nulalternatief (bedragen in miljoenen, nominaal) 

  Jaarlijkse effecten in 2040 

  

Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

CO2 € 0,44 € 0,63 

Luchtkwaliteit € 0,29 € 0,42 

Geluid € 0,18 € 0,25 

Verkeersveiligheid € 2,08 € 2,97 

Infra € 2,48 € 3,55 

Congestie € 1,97 € 2,81 

Accijnzen -€ 0,72 -€ 1,03 

Subsidies auto -€ 0,16 -€ 0,23 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 36 

4.3.2 Toename OV-gebruik 

De nieuwe bewoners in de binnenstedelijke ontwikkellocaties in de 

projectalternatieven, reizen meer met de trein, bus, tram en metro. We voorzien 

effecten door extra reizigerskilometers voor geluid en verkeersveiligheid op dezelfde 

wijze als bij de externe effecten voor bestaande bewoners in de autonome situatie. 

De jaarlijkse effecten staan opgenomen in Tabel 4.7.  

 

Tabel 4.7 Jaarlijkse effecten toename gebruik openbaar vervoer (in miljoenen) 

  Jaarlijkse effecten in 2040 

  

Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Trein   

Geluid -€ 0,03 -€ 0,04 

Verkeersveiligheid -€ 0,03 -€ 0,04 

BTM   
Geluid -€ 0,03 -€ 0,04 

Verkeersveiligheid -€ 0,12 -€ 0,17 

4.3.3 Toename fietsgebruik 

Tot slot neemt het fietsgebruik toe. Dit leidt vooral tot twee effecten: de 

verkeersveiligheid neemt iets af (fietsen is onveiliger per kilometer dan auto, trein 

en OV) en de gezondheid door meer beweging neemt toe. De overige 

gezondheidseffecten zitten vooral in de reductie van de uitstoot van autoverkeer. 

De jaarlijkse effecten in de projectalternatieven zijn opgenomen in Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Jaarlijkse effecten toename fietsgebruik (in miljoenen) 

  Jaarlijkse effecten in 2040 

  

Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Gezondheid € 0,03 € 0,04 

Verkeersveiligheid -€ 2,15 -€ 3,05 

4.3.4 Overzicht mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 

In Tabel 4.9 zijn de bovenstaande mobiliteitseffecten door verdichting in contante 

waarden samengevat voor de beide projectalternatieven. Uit deze overzichten blijkt 

dat met name de vermeden infrastructurele kosten en congestie voor een positieve 

externe effecten zorgen. Uit de analyses komt verder naar voren dat er positieve 

duurzaamheidseffecten zijn, kijkend naar de aspecten CO2, luchtkwaliteit en geluid. 

De investeringen zorgen wel voor een afname van de verkeersveiligheid en minder 

accijnsinkomsten. De externe effecten in het projectalternatief tramvariant zijn in 
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contante waarden 172 miljoen euro en in het projectalternatief metrovariant 247 

miljoen euro.  

 

Tabel 4.9 Overzicht mobiliteitseffecten nieuwe bewoners in beide 

projectalternatieven (bedragen in miljoenen, contante waarde) 

  Projectalternatief tramvariant Projectalternatief metrovariant 

CO2 € 20,3 € 29,0 

Luchtkwaliteit € 8,7 € 12,4 

Geluid € 4,0 € 5,8 

Verkeersveiligheid -€ 7,4 -€ 9,9 

Infra € 83,6 € 119,5 

Congestie € 75,8 € 108,5 

Accijnzen -€ 8,7 -€ 12,5 

Subsidies auto -€ 5,4 -€ 7,7 

Gezondheid € 1,0 € 1,4 

Totaal € 171,9 € 246,5 

4.4 Agglomeratiekracht 

Achtergrond van het effect 

Agglomeratiekracht-effecten treden op wanneer de ‘effectieve dichtheid’ in een 

regio toeneemt. Wanneer het aantal bedrijven en werknemers zich binnen een regio 

verder concentreert leidt dat tot lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt. Door de 

hoge dichtheden van banen en werknemers is het mogelijk om op stedelijke 

arbeidsmarkten betere ‘matches’ te realiseren. Werknemers die elkaar 

gemakkelijker ontmoeten, kunnen eenvoudiger kennis uitwisselen. Bedrijven die 

dichtbij leveranciers en klanten zijn gevestigd, doen gemakkelijker zaken. Bedrijven 

en werknemers in steden zijn hierdoor over het algemeen productiever en 

innovatiever dan in minder dichtbevolkte gebieden. De drijvende gedachte achter 

deze agglomeratie-effecten is dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de 

aanwezigheid van andere mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze 

agglomeratie-effecten worden ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning.  

 

Naast een sterker innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en 

hogere efficiëntie en economische inzet, ontstaan effecten op het gebied van 

mobiliteit. Door het toevoegen van voorzieningen en werklocaties aan de bestaande 

stad neemt de nabijheid van voorzieningen ook toe voor bestaande inwoners. 

Rotterdam heeft het streven om een zogeheten ’15 – minutenstad’ te worden, daar 

hoort een bepaalde stedelijke dichtheid bij, met bijhorende voorzieningen én 

ontsluiting. Met de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen die in de Oostflank van 

Rotterdam in samenhang met ingrepen op het gebied van mobiliteit (tram of metro 

en fietsverbindingen) wordt hierop ingespeeld. De effecten van deze nabijheid zitten 
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in het agglomeratie-effect dat we hier beschrijven. Aanvullend zijn ook de 

mobiliteitseffecten van de nieuwe bewoners uitgewerkt, waarbij het gaat om minder 

autokilometers en de externe effecten daarvan (zie paragraaf 4.3).  

 

Negatieve effecten zijn er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed 

zijn hoger en de loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend 

voor agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 

houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen.  

 

Bepalen van het effect 

Agglomeratie-effecten worden beschreven in verschillende publicaties van het 

Centraal Planbureau (CPB)17. Voor voorliggende analyses is, net als in eerdere 

MKBA-doorrekeningen van gebiedsontwikkelingsprojecten, gebruik gemaakt van de 

publicaties ‘Stad en land’ uit 2010 en ‘De economie van de stad’ uit 2015. Uit deze 

studies volgt dat de productiviteit in een stad 2 tot 10 procent hoger is wanneer 

sprake is van een verdubbeling van de dichtheid. Met andere woorden als het 

aantal huishoudens in een stad met 10 procent groeit, dan neemt de productiviteit 

met 0,2 tot 1 procent toe.  

 

Deze kwantitatieve analyses van het CPB hebben wij als uitgangspunt gebruikt om 

een agglomeratie-effect in te schatten voor de verstedelijking per projectalternatief 

in de Oostflank van Rotterdam. Wij hebben daartoe de totale productiviteit in het 

COROP-gebied ‘Groot-Rijnmond’ berekend, op basis van de loonsom en het aantal 

banen, via CBS Statline. Op basis daarvan zijn voor de projectalternatieven de 

agglomeratie-effecten berekend. Aangezien we in het nulalternatief niet precies 

weten waar de woningbouwlocaties verspreid buiten de regio precies komen en we 

op basis daarvan voor deze locaties geen agglomeratie-effect kunnen berekenen, is 

alleen een agglomeratie-effect berekend voor de woningen die binnenstedelijk 

worden gerealiseerd. We gaan daarbij uit van de onderkant van de bandbreedte, 

namelijk een 2 procent hogere productiviteit wanneer het aantal inwoners 

verdubbelt18. Voor de berekening baseren we ons dus op het aantal inwoners, 

waarbij we opmerken dat de agglomeratie-effecten vooral optreden omdat er zowel 

op woningen als arbeidsplaatsen wordt ingezet.  

 
17 Onder meer: ‘Stad en Land’ (2010), ‘Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart’ 

(2014), ‘De economie van de stad’ (2015), ‘Opties om de stedelijke productiviteit te 

bevorderen’ (2018) en ‘De economie van de stad’ (2015).  
18 Voor eerdere projecten hebben we preciezere berekeningen gemaakt waarin ook voor het 

nulalternatief met een soortgelijk agglomeratie-effect is gerekend als in het 

projectalternatief. In het nulalternatief is het uitgangspunt van minder sterk verstedelijkte 

gebieden dan in het projectalternatief, uit die vergelijkingen komt naar voren dat er 

inderdaad een verschil in agglomeratie-effect is. Vandaar dat we in deze berekeningen een 

eenvoudiger vuistregel hanteren door enkel voor het projectalternatief een effect te 

berekenen.  
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Projectalternatief tramvariant 

In het projectalternatief tramvariant neemt het aantal binnenstedelijke inwoners in 

de regio toe met in totaal 33.600 (daarin is uitgegaan van een gemiddelde 

huishoudensgrootte van 2,1419 personen, ook is rekening gehouden met een 

ingroei van het aantal woningen tot 2040, vanaf 2040 wordt het volledige effect 

bereikt). Het gaat om een toename van 2,3 procent van de totale bevolking. De 2,3 

procent toename van het aantal inwoners leidt jaarlijks tot 0,05 procent extra 

productiviteit in de stedelijke agglomeratie van Rotterdam vanaf 2040. De totale 

productiviteit is bepaald op basis van de totale loonsom in deze regio, in 2019 

ongeveer 38 miljard euro. Door toevoeging van binnenstedelijke woningen komt 

hier ongeveer 17,6 miljoen euro per jaar bovenop (het effect groeit in tot 2040 met 

de fasering van woningbouw en is vanaf 2040 volledig). Voor ontwikkeling naar de 

toekomst toe wordt rekening gehouden met de autonome groei van de economie in 

Nederland volgens de WLO-scenario’s (we nemen het gemiddelde tussen hoog en 

laag). Op basis daarvan zijn jaarlijkse effecten berekend in de toekomst. Wanneer 

we het effect netto contant terugrekenen is het totale agglomeratie-effect in het 

projectalternatief tramvariant 994 miljoen euro. 

 

Projectalternatief metrovariant 

In het projectalternatief metrovariant neemt het aantal binnenstedelijke inwoners in 

de regio toe met in totaal 47.500. Het gaat om een toename van 3,3 procent van 

de totale bevolking. Dat leidt jaarlijks tot 0,07 procent extra productiviteit in de 

stedelijke agglomeratie van Rotterdam vanaf 2040. De totale productiviteit is 

bepaald op basis van de totale loonsom in deze regio, in 2019 ongeveer 38 miljard 

euro. Door toevoeging van binnenstedelijke woningen komt hier ongeveer 24,9 

miljoen euro per jaar bovenop (het effect groeit in tot 2040 met de fasering van 

woningbouw en is vanaf 2040 volledig). Wanneer we het effect netto contant 

terugrekenen is het totale agglomeratie-effect in het projectalternatief metrovariant 

1,4 miljard euro. 

 

Overzicht effecten 

Het overzicht van de agglomeratie-effecten is weergegeven in Tabel 4.10 

 

Tabel 4.10 Agglomeratie-effect (bedragen in miljoenen, netto contante waarden)   
Effect in contante waarde 

Projectalternatief tramvariant € 995 

Projectalternatief metrovariant € 1.406 

 
19 Dat is de huidige verhouding tussen het aantal inwoners en huishoudens in Groot-

Rijnmond 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 40 

4.5 Consumentensurplus sociale huur 

In vrijwel alle woningbouwprojecten geldt dat een deel van de woningen (verplicht) 

sociaal wordt gerealiseerd. Zo ook in Rotterdam, waar het aandeel sociale huur op 

20 procent is gesteld voor nieuwe woningbouwprojecten. Huurders in de sociale 

huursector betalen minder dan de huurprijs in de vrije sector (de ‘eigenlijke’ 

marktprijs voor eenzelfde woning). Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het 

consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan de 

marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector en hebben een 

vergelijkbaar woongenot. Het is de vraag of de sociale huurders de volledige 

marktwaarde zouden kunnen en willen betalen voor een woning in de sociale huur. 

Het verschil tussen de vrije sector prijs en sociale huurprijs wordt daarom niet 

volledig toegerekend aan de sociale huurder. De rule-of-half wordt om deze reden 

toegepast om het consumentensurplus te berekenen. Sommige huurders zullen 

bereid zijn een huurprijs te betalen die dicht bij de marktprijs zit. Anderen zullen al 

bij een kleine stijging van de huurprijs afhaken. Schematisch is dit weergegeven in 

Figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Toelichting theorie consumentensurplus sociale huur 

 

 

Om het consumentensurplus van het aandeel sociale huurwoningen in de 

gebiedsontwikkeling te berekenen nemen we de maximale sociale huurprijs als 

uitgangspunt (763 euro per maand in 202120). Voor de gemiddelde vrije 

huursectorprijs per gemeente is gebruik gemaakt van gegevens van de NVM21. 

Daaruit hebben we gemiddelde huurprijzen per vierkante meter gevonden, we zijn 

 
20 Bron Woonbond: Wat kost huren in 2022? | woonbond.nl 
21 Het gaat om de ‘Analyse van de dynamiek in de Nederlandse huurmarkt in 2021’, hier te 

vinden: nvm-huurcijfers-2021-v4-220310.pdf 

https://www.woonbond.nl/wat-kost-huren-2022-0
https://www.nvm.nl/media/bh3bh1vk/nvm-huurcijfers-2021-v4-220310.pdf
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voor een bedrag per woning uitgegaan van een gemiddelde oppervlakte van 78m2 

(dit komt uit de businesscase). Het verschil tussen de gemiddelde huurprijs in de 

vrije sector en sociale huur (en de rule of half) is het consumentensurplus per 

woning en per jaar berekend.  

 

Uitgangspunten berekening 

Wat van groot belang is bij de berekeningen is dat ook in het nulalternatief sprake 

is van een consumentensurplus op de sociale huurwoningen die worden 

gerealiseerd. Die woningen worden echter op een andere locatie gerealiseerd dan 

in de projectalternatieven. Het uitgangspunt bij de berekening van het 

consumentensurplus is op dit punt van belang, want waar worden de woningen in 

het nulalternatief gerealiseerd? We gaan er overigens voor het gemak vanuit dat in 

het nulalternatief dezelfde hoeveelheid sociale huurwoningen wordt gerealiseerd, 

ook dat is onzeker. Uitgangspunt is dat de woningen in het nulalternatief ‘verspreid 

over Nederland’ worden gerealiseerd. Voor de berekening van het 

consumentensurplus moeten we echter wel ergens vanuit gaan. In de gegevens van 

het NVM zit een onderscheid naar gemiddelde huurprijzen voor de mate van 

stedelijkheid. We sluiten aan op onze eerdere aanname bij het uitwerken van de 

effecten op het mobiliteitsgedrag en kiezen voor de stedelijkheidsgraad ‘sterk 

stedelijk’. Voor de projectalternatieven gaan we uit van ‘zeer sterk stedelijk’.  

 

Op basis van die gegevens zien we dat woningen in een zeer sterk stedelijke 

omgeving over het algemeen duurder zijn dan in sterk stedelijke gebieden. Het 

verschil in consumentensurplus op de sociale huurwoningen is daarmee ook groter 

en op die manier ontstaat een effect van het binnenstedelijk toevoegen van 

woningen in Rotterdam versus het realiseren van woningen daarbuiten.  

 

Effecten 

De aannames voor de berekening van het effect (prijs per appartement en het 

consumentensurplus per woning) staan opgenomen in Tabel 4.11. voor het 

projectalternatief tramvariant gaat het om 3.140 woningen en in het 

projectalternatief metrovariant om 4.440 woningen.  

 

Tabel 4.11 Aandeel sociale huurwoningen en prijs appartement vrije sector per 

gemeente, 2018 

Gemeente Aandeel 

sociale 

huur 

Prijs per 

appartement (vrije 

sector) 

Consumentensurplus per 

appartement per maand 

Nulalternatief 20% € 905 € 141 
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Projectalternatief 

tramvariant 
20% € 1.218 € 455 

Projectalternatief 

metrovariant 
20% € 1.218 € 455 

 

In het projectalternatief tramvariant is het jaarlijkse nominale effect 

consumentensurplus sociale huur vanaf 2050 (op dat moment zijn alle woningen 

gerealiseerd) 8,7 miljoen euro (inclusief de rule of half, het gaat om het verschil 

tussen project- en nulalternatief). Netto contant gaat het om een effect van 330 

miljoen euro. 

 

In het projectalternatief metrovariant is het jaarlijkse nominale effect 

consumentensurplus sociale huur vanaf 2050 12,2 miljoen euro (inclusief de rule 

of half, het gaat om het verschil tussen project- en nulalternatief). Netto contant 

gaat het om een effect van ruim 467 miljoen euro. 

4.6 (Behoud van) Natuur en landschap 

De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 

wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. Daar 

waar je in de projectalternatieven binnenstedelijk in hoge dichtheden gaat bouwen 

in reeds sterk verstedelijkte gebieden, zou je in het nulalternatief mogelijk op 

uitleglocaties en in een extensievere vorm vastgoed gaan realiseren. Het verschil 

tussen het nul- en projectalternatief is daarom een besparing van ruimtegebruik. 

Dat ruimtegebruik zal buiten de stad vaak ook nog eerder ten kosten gaan van 

bestaande natuur, polder of weiland (landschap en groen). Verdichting en 

binnenstedelijk bouwen heeft daarom een positief effect als het gaat om behoud 

daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van deze landschappen 

vergroot voor een groter deel van de mensen die in de stad wonen en werken. 

 

Figuur 4.3 Behoud van landschap en toegankelijkheid landschap als gevolg van 

binnenstedelijk, verdichtend (links) of buitenstedelijk (rechts) bouwen 
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De effecten van binnenstedelijk bouwen en verdichting op landschap en natuur 

kunnen niet goed in geld uitgedrukt worden. Dit geldt zowel voor de omvang als de 

waardering ervan. Het CPB geeft aan dat het bij MKBA’s voor gebiedsontwikkeling 

van belang is om niet-monetariseerbare baten van gebiedsontwikkeling, zoals de 

effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te 

vermelden22.  

 

We nemen deze effecten als pm-post mee in de overzichtstabel. In het 

nulalternatief met een “-” en in de projectalternatieven met een 0. In het saldo van 

de MEES (verschil tussen project- en nulalternatief) resulteert om die reden een ‘+’. 

4.7 Lokale economische en financiële effecten  

Het toevoegen van woningen en arbeidsplaatsen in Rotterdam zorgt lokaal voor 

effecten op de economie en de financiën van de gemeenten. In MKBA’s worden 

deze effecten weggelaten omdat ze op nationale schaal wegvallen: de mensen 

wonen en werken in het nulalternatief immers ergens anders in Nederland. Om die 

reden nemen we de effecten ook niet mee in de eindtabel van de MEES, maar we 

bespreken ze hier wel kort.  

4.7.1 Stedelijke economie en werkgelegenheid 

Het toevoegen van woningen aan de stad zorgt ervoor dat er ook meer mensen 

wonen die lokaal geld besteden, bijvoorbeeld aan boodschappen, de horeca en 

sport en recreatie. Dat zorgt voor extra omzet en werk bij ondernemers en die daar 

dus ook extra personeel voor moeten inhuren. Om hier inzicht in te geven gebruiken 

we de volgende beredenering en berekening:  

▪ We kijken naar het aantal inwoners dat in Rotterdam komt wonen.  

▪ Hun gemiddelde besteedbare inkomen bedraagt ongeveer 26.000 euro 

(202023).  

▪ 30 procent van dit inkomen geven ze lokaal uit. 

▪ Daaruit volgt een totaal bestedingsvermogen voor Rotterdam. Als effect zou de 

winst van de ondernemers meegenomen kunnen worden. We gaan uit van 1 

procent.  

▪ Om tot het aantal banen te komen houden we de vuistregel aan dat er 

gemiddeld 300 banen per 1.000 huishoudens zijn in de verzorgende economie.  

 

De effecten voor de projectalternatieven zijn daarmee als volgt:  

 

 
22 Bron: Centraal Planbureau (CPB), Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en 

transportinfrastructuur. Juni 2019. 
23 Bron: Gemeente Rotterdam in cijfers en grafieken (update 2022!) | AlleCijfers.nl 

https://allecijfers.nl/gemeente/rotterdam/


 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 44 

Tabel 4.12 Lokale effecten economie en werkgelegenheid  
Aantal  

huishoudens 

Aantal  

inwoners 

Lokale  

bestedingsimpuls 

Winst Extra  

banen 

Projectalternatief tramvariant 15.700  33.598  € 262 € 2,62 4.710  

Projectalternatief metrovariant 22.200  47.508  € 370 € 3,70 6.660  

 

Van belang te vermelden is dat deze extra banen niet zonder meer bovenop het 

ruimtelijke programma in de Oostflank geteld kunnen worden: een flink deel van 

deze extra banen zal juist worden gecreëerd in de ruimte voor voorzieningen die  

beoogd is in de gebiedsontwikkelingsprojecten.  

4.7.2 Gemeentelijke financiën 

De gemeente Rotterdam zal haar inkomsten zien stijgen uit OZB en uit het 

gemeentefonds wanneer de stad gaat groeien in vastgoed en inwoners. Een deel 

van die inkomsten zal zij ook moeten besteden aan de nieuwe inwoners (sociale 

zekerheid) en de openbare ruimte die moet worden beheerd en onderhouden. Toch 

is er mogelijk een deel dat resteert en dat vrij besteed kan worden aan andere 

projecten. In Tabel 4.13 staan de effecten op de OZB-inkomsten toegelicht en 

uitgewerkt en in Tabel 4.14 de effecten op de inkomsten uit het gemeentefonds. 

 

Tabel 4.13 Effecten op OZB-inkomsten  
Aantal nieuwe  

woningen 

Gemiddelde  

WOZ-waarde  

(obv businesscase) 

Waarde die  

wordt toegevoegd  

(in mln) 

OZB- 

percentage 

Jaarlijkse extra 

OZB-inkomsten  

(in mln) 

Projectalternatief  

tramvariant 

               

15.700  
€ 257.677 € 4.046 

0,0701% 

€ 2,84 

Projectalternatief  

metrovariant 

               

22.200  
€ 257.234 € 5.711 € 4,00 

 

Tabel 4.14 Effecten op inkomsten gemeentefonds   
Aantal nieuwe 

inwoners 

Inkomsten gemeentefonds  

per inwoner gem. Rotterdam24 

Jaarlijkse extra inkomsten  

Gemeentefonds (in mln) 

Projectalternatief tramvariant 
               

33.598  
€ 2.741 

€ 92,1 

Projectalternatief metrovariant 
               

47.508  
€ 130,2 

4.8 Overzicht effecten 

In Tabel 4.15 is het overzicht van alle effecten op het gebied van verstedelijking 

opgenomen in contante waarde. Hier is bewust nog geen optelling van effecten 

gemaakt. Een groot deel van de effecten kan namelijk alleen in samenhang met de 

investeringen op het gebied van mobiliteit en verstedelijking worden gezien. Of 

beter gezegd: dit woningbouwprogramma kan er alleen komen als geïnvesteerd 

 
24 Bron: ‘Het gemeentefonds inzichtelijk – Gemeente Rotterdam’ (2020, It’s public) 
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wordt in een tram of metro, om die reden moeten ook de kosten (en baten) daarvan 

integraal mee worden genomen in het overzicht. In hoofdstuk 5 gaan we in op die 

effecten en in hoofdstuk 7 wordt het overzicht van kosten en baten gegeven.  

 

Tabel 4.15 Overzicht effecten verstedelijking in de MEES (in miljoenen en contante 

waarde) 

  
Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Effecten verstedelijking     

Ruimtelijk programma    

Woningen (extra in Rotterdam) 15.700  22.200  

Ruimte voor banen (extra in Rotterdam) 6.800  15.100  

Financieel    

Kosten GREX -€ 304 -€ 371 

Opbrengsten GREX € 436 € 671 

Investeringen bovenplans -€ 399 -€ 1.941 

B&O bovenplanse maatregelen -€ 20 -€ 526 

Totaal financieel -€ 287 -€ 2.167 

Maatschappelijke effecten    

Leefbaarheid    

Woningwaarde nieuwe woningen € 127 € 246 

Woningwaarde bestaande 

woningvoorraad 
€ 46 € 122 

Gezondheidseffecten     

Fijnstof € 1 € 1 

Stikstof € 1 € 0 

Zwafeldioxide € 0 € 0 

Ozon € 0 € 0 

Klimaatadaptiviteit € 3 € 1 

Verplaatsen sportvelden en volkstuinen - PM - PM 

Mobiliteitsgedrag nieuwe bewoners € 172 € 246 

Totaal maatschappelijke effecten € 350 € 617 

Economische effecten    

Agglomeratiekracht € 995 € 1.406 

Consumentensurplus sociale huur € 330 € 467 

Natuur en landschap + + 

Totaal economische effecten € 1.325 € 1.872 

 

Wat is het effect van nog meer verstedelijking?  

Uit de analyse van integrale samenhang tussen mobiliteit en verstedelijking blijkt 

dat de HOV-tram nog restcapaciteit heeft. De nieuwe verbinding zit niet vol en er is 

dus mogelijk nog ruimte om meer reizigers op te vangen, bijvoorbeeld als gevolg 

van extra verstedelijking. Het is denkbaar dat een ontwikkelmodel wordt opgesteld 

dat uitgaat van een tram, maar met intensievere verstedelijking (meer woningen en 

ruimte voor werken). Dat zou de voorgaande berekening van baten in principe ten 
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goede kunnen komen. Zeker waar het gaat om de effecten op verdichting 

(mobiliteitseffecten nieuwe bewoners en agglomeratiekracht) en woningmarkt 

(consumentensurplus sociale huur). Het vraagt wel blijvend aandacht voor een 

goede inpassing van deze verstedelijking in de bestaande leefomgeving: meer 

vastgoed en meer mensen in het gebied vragen in feite ook nog meer ruimte voor 

recreatie, groen en klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Dat dit 

kan bewijst het ontwikkelmodel gericht op het HOV-metrosysteem, daar zijn de 

baten op het gebied van leefbaarheid groter dan in het tramalternatief, maar dit 

vraagt tegelijkertijd ook meer investeringen.  
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5. Effecten mobiliteit en infrastructuur 

(OV en Oeververbinding) 

In de MKBA OV en Oeververbinding25 zijn de bereikbaarheidseffecten van meerdere 

alternatieven van maatregelpakketten met elkaar vergeleken. Voor voorliggende 

MEES studie zijn twee alternatieven uit de MKBA als uitgangspunt genomen: 

alternatief 2 (een tram) en alternatief 4 (een metro). Omdat de MEES gaat over de 

combinatie van de bereikbaarheid en extra verstedelijking, zijn de baten van de 

alternatief 2 en 4 met extra verstedelijking als basis genomen voor de 

berekeningen in de MEES. Hiervoor is de gevoeligheidsanalyse met extra 

verstedelijking gebruikt die in de MKBA is uitgevoerd voor projectalternatief 4 

(metro). De resultaten van die analyse zijn gebruikt om ook een inschatting te doen 

van de effecten van extra verstedelijking op projectalternatief 2 (tram). In dit 

hoofdstuk gaan we kort in op de financiële, directe, indirecte en externe effecten 

van deze gevoeligheidsanalyse. Die effecten nemen we in hoofdstuk 7 mee in de 

integrale eindtabel van de MEES.  

 

Meer informatie over de effecten zelf en de uitgangspunten en aannames is te 

vinden in het rapport van de MKBA HOV Oeververbindingen.  

5.1 Financiële effecten 

Bij de financiële effecten maken we onderscheid tussen investeringen, beheer- en 

onderhoudskosten en de exploitatie van het OV. De investeringskosten en kosten 

voor beheer- en onderhoud verschillen in de gevoeligheidsanalyse uiteraard niet ten 

opzichte van de ‘basis’ analyse. De uitkomsten van de exploitatie wel. Die zijn licht 

positiever als het gaat om de exploitatieopbrengsten voor bus/tram/metro. Het gaat 

om een 5 procent hogere opbrengst (meer inwoners binnenstedelijk zorgen voor 

een hoger gebruik van het OV). Daar staat in alternatief 4 tegenover dat de 

exploitatieopbrengsten voor de trein juist 24 procent lager zijn (de meer reizigers in 

het binnenstedelijk OV komen blijkbaar uit de trein en legden in de trein langere 

afstanden af, waardoor de opbrengsten lager zijn).  

 

In de MEES nemen we de totale financiële effecten van de gevoeligheidsanalyse 

met extra verstedelijking mee. In het projectalternatief tramvariant gaat het om -2,4 

miljard euro contante waarde en in het projectalternatief metrovariant om -3,7 

miljard euro contante waarde. Het overzicht van de effecten is opgenomen in Tabel 

 
25 Decisio 2022, MKBA OV en Oeverbindingen Rotterdam. 
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5.1. daar is ook de vergelijking tussen de basisanalyse en de gevoeligheidsanalyse 

met extra verstedelijking opgenomen.  

 

Tabel 5.1 Financiële effecten in de MKBA HOV oeververbindingen voor de basis- en 

gevoeligheidsanalyse. Effecten in miljoenen, contante waarde  
Tramvariant 

 
Metrovariant 

 
Basis Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking 

Basis Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking 

Investeringen -€ 1.646 -€ 1.646 -€ 2.756 -€ 2.756 

B&O -€ 523 -€ 523 -€ 763 -€ 763 

Exploitatie -€ 214 -€ 215 -€ 231 -€ 216 

Totaal financieel effect -€ 2.384 -€ 2.384 -€ 3.750 -€ 3.735 

5.2 Directe effecten 

De directe effecten liggen in de gevoeligheidsanalyse met extra verstedelijking 22 

procent hoger in de metrovariant en 26 procent hoger in de tramvariant. Bij de 

directe effecten gaat het over reistijdbaten voor nieuwe en bestaande reizigers. 

Daar zijn met name grote verschillen op het gebied van OV en fiets te zien. Daar 

naast gaat het over effecten op het gebied van betrouwbaarheid en reiskosten. De 

betrouwbaarheidseffecten verschillen enkel voor het autoverkeer. In de 

gevoeligheidsanalyse met extra verstedelijking is er minder autoverkeer en dus 

minder congestie, dat leidt tot een hogere betrouwbaarheid en dus ook meer 

reistijdwinsten.  

 

Het overzicht van effecten en de verschillen tussen de basis- en 

gevoeligheidsanalyses is opgenomen in Tabel 5.2. in de MEES nemen we de 

effecten vanuit de gevoeligheidsanalyse extra verstedelijking mee. In het 

projectalternatief tramvariant gaat het om 960 miljoen euro aan baten en in het 

projectalternatief metrovariant om 1,3 miljard euro aan baten.  
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Tabel 5.2 Directe effecten in de MKBA HOV oeververbindingen voor de basis- en 

gevoeligheidsanalyse. Effecten in miljoenen, contante waarde 

  Tramvariant Metrovariant 

  Basis 

Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking Basis 

Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking 

Reistijdbaten Bestaand        

Auto € 41 € 56 € 75 € 103 

Vracht € 32 € 35 € 51 € 56 

OV € 114 € 148 € 274 € 356 

Fiets € 110 € 131 € 97 € 115 

Reistijdbaten Nieuw         

Auto € 0 € 0 € 0 € 0 

Vracht € 0  € 0 € 0 € 0 

OV € 140 € 176 € 184 € 232 

Fiets € 60 € 74 € 47 € 59 

Totaal reistijdbaten € 496 € 620 € 728 € 920 

          

Betrouwbaarheid OV € 110 € 110 € 207 € 207 

Comforteffecten OV € 27 € 27 € 73 € 73 

Betrouwbaarheid auto € 3 € 4 € 5 € 6 

Betrouwbaarheid vracht € 0 € 0 € 1 € 0 

Reiskosten € 124 € 198 € 69 € 111 

Totaal bereikbaarheidseffecten € 762 € 960 € 1.082 € 1.316 

Procentueel verschil   26%   22% 

5.3 Indirecte effecten 

De indirecte effecten bestaan uit accijnzen, die nemen in de gevoeligheidsanalyse 

met extra verstedelijking verder af dan in de basisanalyse in de MKBA, en uit 

agglomeratie-effecten (het gaat om een opslag van 15 procent bovenop de directe 

bereikbaarheidseffecten), die nemen toe in de gevoeligheidsanalyse als gevolg van 

toenemende bereikbaarheidseffecten. De effecten zijn 18 procent hoger. In Tabel 

5.3 is het overzicht van indirecte effecten en zijn de verschillen tussen de analyses 

opgenomen. Wij nemen voor projectalternatief tramvariant 132 miljoen euro als 

indirecte baten mee en voor de metrovariant 197 miljoen euro (contante waarde).  

 

Tabel 5.3 Indirecte effecten in de MKBA HOV oeververbindingen voor de basis- en 

gevoeligheidsanalyse. Effecten in miljoenen, contante waarde 

  Tramvariant Metrovariant 

  Basis 

Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking Basis 

Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking 

Accijnzen -€ 10 -€ 14 -€ 10 -€ 14 

Additionele indirecte effecten € 121 € 146 € 177 € 212 

Totaal Indirecte effecten € 112 € 132 € 167 € 197 
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5.4 Externe effecten 

De externe effecten liggen eveneens hoger in de gevoeligheidsanalyses met extra 

verstedelijking. Doordat een grotere modal shift plaatsvindt van auto naar OV én 

van fiets naar OV zijn er positieve effecten op het gebied van verkeersveiligheid en 

de leefomgeving. Daarentegen zijn de gezondheidseffecten (voor fietsers) lager. Het 

verschil in effecten is in de tramvariant 23 procent en in de metrovariant 41 

procent.  

 

Het overzicht van de externe effecten is in Tabel 5.4 opgenomen. In de MEES 

nemen we de effecten van de gevoeligheidsanalyse extra verstedelijking over. Die 

bedragen voor het projectalternatief tramvariant 121 miljoen euro en voor de 

metrovariant 105 miljoen euro (contante waarde).  

 

Tabel 5.4 Externe effecten in de MKBA HOV oeververbindingen voor de basis- en 

gevoeligheidsanalyse. Effecten in miljoenen, contante waarde 

  Tramvariant Metrovariant 

  Basis 

Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking Basis 

Gevoeligheidsanalyse  

extra verstedelijking 

Verkeersveiligheid € 27 € 61 € 33 € 64 

Effecten leefomgeving         

Geluid € 4 € 7 € 7 € 9 

Klimaat (CO2) € 6 € 9 € 7 € 10 

Luchtkwaliteit € 3 € 4 € 5 € 6 

Gezondheid (voor fiets) € 57 € 39 € 24 € 16 

Totaal externe effecten € 98 € 121 € 75 € 105 

5.5 Overzicht effecten 

Het overzicht van de effecten van de HOV-oeververbindingen die we meenemen in 

de MEES is opgenomen Tabel 5.5.  

 

Tabel 5.5 Overzicht effecten HOV-oeververbinding in de MEES (bedragen in 

miljoenen, contante waarde) 

 Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Financieel -€ 2.384 -€ 3.735 

Directe effecten € 960 € 1.316 

Indirecte effecten € 132 € 197 

Externe effecten € 121 € 105 

Kwalitatieve effecten* - PM - PM 

Totaal effecten HOV-(oever)verbinding -€ 1.172 -€ 2.116 

* In de MKBA zijn nog enkele effecten kwalitatief opgenomen die naar verwachting een 

negatief effect hebben, maar niet gekwantificeerd en gemonetariseerd zijn. Het gaat onder 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 51 

meer om de effecten van brugopeningen, sociale veiligheid, hinder bij aanleg, impact op 

ruimtelijke kwaliteit en natuur en ecologie.  
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6. Kansen voor mensen 

6.1 Korte probleemschets  

We hebben in paragraaf 3.1.3 (probleemanalyse) reeds geconstateerd dat 

Rotterdam Zuid een aantal wijken kent waar de leefbaarheid en veiligheid lager is 

dan gemiddeld in de stad, regio en in Nederland. Er lopen diverse programma’s om 

te zorgen voor kansengelijkheid voor de inwoners van Zuid, bijvoorbeeld vanuit het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Ook de MIRT-verkenning heeft als doel het 

‘vergroten van Kansen voor Mensen’. Daarbij wordt met name gedoeld op de 

inwoners van Zuid, die onder meer ook te maken hebben met vervoersarmoede. 

Jeroen Bastiaanssen onderzocht in 2012 ‘Vervoersarmoede op Zuid’, hij gaf het 

volgende aan:  

 

‘Beperkte verplaatsingsmogelijkheden van (voormalige) werklozen vormen dus een barrière 

voor hun toegang tot en het behoud van banen en beperkt daarmee hun arbeidsre-integratie. 

Dit geeft alle reden om de verplaatsingsmogelijkheden van (voormalige) werklozen te 

verbeteren, om zo hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten en hen daarmee in staat te 

stellen op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving.’ 

 

Om de situatie op Zuid verder te kenschetsen aan de hand van cijfers is in Figuur 

6.1 een tabel uit de voortgangsrapportage van het NPRZ over 2020 opgenomen. 

Daaruit blijkt onder meer dat het besteedbare inkomen op Zuid lager ligt dan 

gemiddeld in de stad en in Nederland, dat vaker sprake is van mensen in een 

uitkeringssituatie en dat jongeren vaker te maken hebben met armoede dan elders 

in het land. Verder ligt ook het gemiddelde opleidingsniveau lager en is sprake van 

een grotere werkloosheid.  

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de uitkomsten van de studie ‘Kansen voor mensen’ 

in relatie tot de HOV Oeververbinding (volgt uit de studie ‘Effectbeoordeling 

Verstedelijking & Kansen voor Mensen’ van BCI, 2022) en werken een redeneerlijn 

uit hoe de effectbeoordeling ingezet kan worden om tot kwantificeerbare effecten te 

komen in de MEES.  
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Figuur 6.1 Cijfermatige analyse en kenschets Rotterdam Zuid  

 

Bron: Voortgangsrapportage 2020 Nationaal Programma Rotterdam Zuid  

6.2 Effectbeoordeling Kansen voor mensen 

In de effectbeoordeling Kansen voor mensen is gekeken naar het bereik van 

werkgelegenheid (banen) en onderwijs (opleidingen en onderwijssoorten). In de 

analyse is gekeken naar het huidige bereik (nulalternatief) en hoe dat verandert in 

de verschillende projectalternatieven die zijn doorgerekend in de MKBA OV 

Oeververbinding. In deze paragraaf hebben we de conclusies van de 

effectbeoordeling overgenomen. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar 

de deelstudie zelf. Hoewel de analyse Kansen voor Mensen dus specifiek heeft 

gekeken naar de effecten van OV- en Oeververbindingen kunnen vereglijkbare 

mechanismen worden toegeschreven aan verstedelijking: door arbeidsplaatsen en 

werknemers letterlijk dichter bij elkaar te plaatsen (‘nabijheid’) ontstaan 
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vergelijkbare effecten als in de situatie waarin fysieke afstanden hetzelfde blijven 

maar reistijden afnemen.   

6.2.1 Banenbereikbaarheid 

Vanuit Rotterdam Zuid zijn relatief veel banen goed bereikbaar per auto. Dit geldt 

op dit moment echter niet voor het openbaar vervoer. De Maas heeft een grote 

barrièrewerking in het OV-netwerk van de stad en de verbindingen op het nationale 

spoornetwerk. Dit leidt mede tot vervoersarmoede in specifieke gebieden in 

Rotterdam Zuid.  

 

De nieuwe oeververbinding zorgt voor een verbetering van de banenbereikbaarheid, 

daar waar dit het meeste nodig is: in wijken en (focus)buurten op Zuid:  

▪ Met de nieuwe oeververbinding neemt het aantal extra te bereizen banen voor 

de 7 NPRZ-focusbuurten met het OV (45 minuten) toe met circa 15.000 (Alt. 4) 

en met de fiets (30 minuten) met circa 10.000 (Alt. 2). De relatieve toename 

van het aantal banen met het OV neemt voor de wijken in Zuid toe met 1,6 tot 

2,4 procent, zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

▪ Naast het aantal extra te bereizen banen neemt met name de 

bereikbaarheidskwaliteit (kortere reistijd en betere verbindingen/frequenties) 

toe van de bestaande banen.  

▪ Dit geldt met name voor buurten direct gelegen aan HOV haltes (Hillesluis, 

Bloemhof, delen van Feijenoord). Aandachtspunt om tot optimale impact te 

komen is de aansluiting van ‘Randen van Zuid’ (en Ridderkerk) op HOV haltes 

oeververbinding en stedelijk openbaar vervoer netwerk.  

 

De projectalternatieven met een HOV bus door de Maastunnel via de Carnissesingel 

(behoud van haltes in Oud-Charlois en Carnisse) leiden tot de grootste impuls van 

het aantal banen dat vanuit de focuswijken binnen 45 min bereikbaar is met het 

openbaar vervoer.  

 

BCI concludeert verder dat de bereikbaarheidsimpuls voor de focuswijken de 

baankansen voor mensen vergroot omdat het arbeidsaanbod toeneemt, zeker als 

er extra verstedelijking plaatsvindt. Ook wordt het makkelijker om sociale stijgers 

(langer) vast te houden. De woonaantrekkelijkheid van de wijken neemt toe, omdat 

andere locaties in de stad beter bereikbaar worden. De verbeterde bereikbaarheid 

langs de nieuwe as vergroot de kans dat studenten gaan wonen op Zuid en dat 

hoger opgeleiden zich gaan vestigen op Zuid vanwege de nieuwe woon- en 

werkmilieus in de nabijheid van de nieuwe verbinding. 
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6.2.2 Onderwijsbereikbaarheid 

Ook de bereikbaarheid van onderwijs neemt toe voor de wijken en (focus)buurten 

op Zuid, zowel voor OV als Fiets. De relatieve toename per OV en fiets is in de 

alternatieven 2 (1,6 procent meer onderwijsplaatsen per OV en 6,5 procent per fiets 

voor de wijken op Zuid) en 4 (2,5 procent meer onderwijsplaatsen per OV en 5,7 

procent per fiets voor de wijken op Zuid) toegenomen.  

 

Wanneer wordt ingezoomd op de 7 focusbuurten, dan geldt net als bij 

banenbereikbaarheid, dat de verbeterde bereikbaarheid van leerlingplaatsen in het 

onderwijs zich concentreert langs de halteknopen (met name in de focusbuurten: 

Bloemhof en Hillesluis). 

6.2.3 Conclusies kansen voor mensen  

De projectalternatieven dragen positief bij aan het vergroten van kansen voor 

mensen in de Rotterdamse focuswijken. De projectalternatieven zorgen voor 

verbetering van de banenbereikbaarheid en onderwijsbereikbaarheid, daar waar dit 

het meeste nodig is: in wijken en (focus)buurten op Zuid. Zowel door toename van 

het aantal te bereizen banen, als een kwaliteitsverbetering (korter, frequenter) van 

de reeds te bereizen banen. Dit geldt met name voor buurten direct gelegen aan 

HOV haltes (Hillesluis, Bloemhof, delen van Feijenoord). 

 

BCI concludeert verder dat dit voor Rotterdam Zuid naar verwachting leidt tot een 

grotere banenkans, het makkelijker vasthouden van sociale stijgers en een 

toename van de woonaantrekkelijkheid in de wijken op Zuid. BCI geeft daarbij mee 

dat ‘als aandachtspunt (en risico) geldt dat verbeterde woonaantrekkelijkheid op 

Zuid ook kan leiden tot ongewenste verdringingseffecten op de woningmarkt’. 

Tegelijkertijd geven zij mee dat vanuit een breder welvaartsperspectief het aan te 

bevelen is om in een vervolgstudie dieper in te gaan op de bereikbaarheid van 

specifieke doelgroepen (die vervoersarmoede kennen) en de eisen die gesteld 

kunnen worden aan de beoogde gebiedsontwikkeling en inrichting van het HOV-

systeem met haltes en aansluitingen om de kansen voor mensen op Zuid te 

optimaliseren. Dat is ook een onderdeel dat in de MEES van toepassing zou zijn om 

nader tot effectduiding te komen, bijvoorbeeld in relatie tot de huidige sociaal 

economische status van deze doelgroepen (waaronder werkloosheid en 

opleidingsniveau).  

 

De conclusies van BCI zijn in Figuur 6.2 samengevat overgenomen.  

 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 56 

Figuur 6.2: Overall conclusie Kansen voor Mensen uit de rapportage 

‘Effectbeoordeling verstedelijking & Kansen voor Mensen’ (BCI, 2022) 

 

6.3 Doorwerking effecten kansen voor mensen 

In de probleemschets hebben we onder meer geconcludeerd dat de inwoners van 

Zuid relatief vaker in de bijstand zitten en een lager gemiddeld opleidingsniveau 

hebben dan andere Rotterdammers of Nederlanders. Daarbij is sprake van 

vervoersarmoede, wat ook een van de mogelijke oorzaken van de lagere sociale 

positie is. Het realiseren van een nieuwe oeververbinding geeft een impuls aan de 

OV- en fietsbereikbaarheid van Zuid, het ontsluit voor Zuid interessante woon- en 

werkgebieden. Meer banen en onderwijsplekken komen binnen het bereik van 

inwoners op Zuid en de reiskwaliteit verbetert.  

 

De Oeververbinding gaat dus leiden tot een lagere vervoersarmoede (in ieder geval 

voor bepaalde groepen). Daarmee zijn er mogelijk meer mensen die een baan 

kunnen krijgen of in ieder geval een baan die goed aansluit bij hun 

opleiding(sniveau) of die een opleiding naar wens kunnen volgen. Het wordt voor 

hen sneller en goedkoper om die te bereiken, wat de toegankelijkheid en kansen 

vergroot.  

 

In Figuur 6.3 zijn de veronderstelde effecten van de nieuwe Oeververbinding op 

Kansen voor mensen schematisch weergegeven.  

Kansen voor Mensen Beoordeling in 5-puntsschaal MIRT Verkenningenrapport

Indicator Modaliteit Beoordelingseenheid Samenstelling
1. Brug 

West 

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. Tunnel 

Bocht A 

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A (*)

Tram HOV Tram HOV Tram HOV Metro HOV Metro HOV Tram

4 Banenbereikbaarheid per Auto Aantal banen binnen 30 min. reistijd Gemiddelde 7 NPRZ Focusbuurten** 0 0 0 0 0 0

per OV Aantal banen binnen 45 min. reistijd Gemiddelde 7 NPRZ Focusbuurten** + + + + + +

per Fiets Aantal banen binnen 30 min. reistijd Gemiddelde 7 NPRZ Focusbuurten** + + 0 + 0 +

5 Onderwijsbereikbaarheid per Auto Aantal leerlingplaatsen binnen 30 min.* Gemiddelde 7 NPRZ Focusbuurten** 0 0 0 0 0 0

per OV Aantal leerlingplaatsen binnen 45 min.* Gemiddelde 7 NPRZ Focusbuurten** + + + + + +

per Fiets Aantal leerlingplaatsen binnen 30 min.* Gemiddelde 7 NPRZ Focusbuurten** ++ ++ 0 + 0 ++

Noot 1: Uitkomsten beooordelingen o.b.v. resultaten V-MRDH scenario stedelijke referentie Hoog (Movares, 2022)

Noot 2: resultaten verkeersmodel van alternatief 6 zijn gelijk gesteld aan alternatief 2 Score

Noot *: Leerlingplaatsen voor 12 jaar en ouder uit het verkeersmodel ++

Noot **:  Gewogen gemiddelde o.b.v. inwoneraantal per buurt

0

-

--

99,0% - 101,0%

Kansen voor Mensen

> 105,1%

+101,1% - 105,0%

< 97,9%

98,0% - 98,9% 



 

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE EFFECTSTUDIE OV EN OEVERVERBINDING 57 

Figuur 6.3 Veronderstelde effecten Oeververbinding op Kansen voor Mensen 

 

6.4 Impact Kansen voor mensen 

De veronderstelde effecten uit Figuur 6.3 zijn nog verder door te exerceren en te 

vertalen naar een ‘impact’ voor (de inwoners van) Zuid. Meer mensen die een 

(betere) baan hebben, hebben bijvoorbeeld ook een hoger inkomen en hebben 

vooral ook geen uitkering meer waar de gemeente dus kosten op bespaard. Een 

hoger opleidingsniveau zorgt voor een hoger inkomen voor de inwoners van Zuid, 

meer onderwijsplekken binnen bereik kan er ook toe leiden dat minder mensen 

voortijdig stoppen met school, wat ook maatschappelijke kosten bespaard. De 

sociale positie van inwoners op Zuid verbetert en dat zal ook leiden tot gezonder en 

gelukkiger mensen en een veiliger en leefbaardere wijk. De impact is toegevoegd 

aan het eerdere effectschema in Figuur 6.4. 
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Figuur 6.4 Potentiële impact Oeververbinding op Rotterdam Zuid 

 

 

In de ‘Ex ante impacttool’ van het interdepartementale programma Leefbaarheid en 

Veiligheid zijn bovengenoemde effecten uitgewerkt en is een tool ontwikkeld om 

deze effecten monetair te vertalen. Om dat te doen is wel informatie of zijn 

aannames nodig over bijvoorbeeld het aantal mensen dat een baan vindt of dat een 

hogere opleiding gaat volgen. Daarbij is het niet bekend of en wat precies het effect 

is van een betere bereikbaarheid van banen en onderwijsplekken op het aantal 

mensen dat vaker een baan of hogere opleiding heeft. Vandaar dat in onderstaande 

paragraaf met enkele beredeneerde aannames is gerekend.  

6.4.1 Impact Kansen voor Mensen 

Meer en betere banen 

Op dit moment (2018) leeft 17,5 procent van de huishouders op Zuid van een 

uitkering26. Het doel is om op het niveau van de G4 te komen, dat was in 2018 

12,5 procent. Er zijn ongeveer 108.000 huishoudens in Rotterdam Zuid, het gaat 

dus om 5.000 gezinnen minder in een uitkeringssituatie. Stel dat een nieuwe 

Oeververbinding voor 0,5 procent kan bijdrage om dit verschil terug te dringen, dan 

gaat het dus om 540 huishoudens dat geen uitkering meer nodig heeft.  

 

Een uitkering kost (volgens de ex ante impact tool) een gemeente gemiddeld 

15.900 euro per jaar. In dit geval zou de gemeente Rotterdam dus 8,6 miljoen euro 

aan uitkeringen kunnen besparen. In contante waarde gerekend over een periode 

van 50 jaar (2035-2085) zou het om een effect van bijna 195 miljoen euro kunnen 

gaan.  

 

 

26 Bron: Voortgangsrapportage 2020 Nationaal Programma Rotterdam Zuid  
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Inkomenseffect hogere opleiding 

Het doel vanuit het NPRZ is dat in 2031 minimaal 21 procent van alle geslaagden 

in het voortgezet onderwijs VWO doet en 23 procent HAVO. Op dit moment (meest 

recente cijfers zijn bekend over 2019) gaat het om 12 respectievelijk 18 procent 

van alle geslaagden. Daar is dus nog behoorlijk wat winst te boeken.  

 

In totaal wonen nu 37.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar op Zuid27, dat 

betekent dat ieder jaar ongeveer 2.500 leerlingen gemiddeld gaan afstuderen aan 

het voortgezet onderwijs. Stel dat een nieuwe Oeververbinding ook hier voor 0,5 

procent impact kan maken om het verschil tussen huidig en doel te 

bewerkstelligen, dan gaat het om 24 leerlingen per jaar dat een hoger 

opleidingsniveau gaat volgen. De impact is dan als volg:  

▪ Stel dat het om 12 leerlingen gaat die VWO doen in plaats van HAVO. Zij gaan 

per jaar per fte (volgens opgave van de ex ante impacttool) in de toekomst 

6.400 euro meer verdienen. Dan is het totale inkomenseffect dus 76.800 per 

jaar.  

▪ En stel dat het om 12 leerlingen gaat die HAVO doen in plaats van VMBO. Zij 

gaan per jaar per fte in de toekomst 5.700 euro meer verdienen. Dan is het 

totale inkomenseffect dus 68.400 per jaar.  

 

In contante waarde gerekend over een periode van 50 jaar (2035-2085) zou het 

om een effect van 3,3 miljoen euro kunnen gaan. 

 

De tweede orde impact effecten op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid hebben 

we niet uitgewerkt. Maar die zouden bijvoorbeeld uitgewerkt kunnen worden door te 

kijken naar lagere zorgkosten en een hogere WOZ-waarde van de woningen op Zuid.  

 

 
27 Bron: CBS Statline  
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7. Overzicht effecten en samenvatting 

conclusies 

In dit hoofdstuk is de overzichtstabel van de effecten in de MEES opgenomen. 

Tegelijkertijd vatten we de belangrijkste bevindingen en conclusies samen in dit 

hoofdstuk.  

 

Conclusie 1. Er is sprake van wederkerige samenhang tussen investeringen in 

verstedelijking en mobiliteit/infrastructuur 

Uit de studie ‘Faciliteren verstedelijking’ blijkt dat de beoogde verstedelijking in de 

Oostflank van Rotterdam in onvoldoende mate wordt gefaciliteerd met het huidige 

bereikbaarheidsprofiel (het nulalternatief in de MKBA HOV oeververbinding). 

Wanneer wordt geïnvesteerd in een tram of metroverbinding over de Maas, dan 

sluiten die twee profielen wél bij elkaar aan. Om die reden wordt geconcludeerd dat 

de verstedelijking in voldoende mate wordt gefaciliteerd door de ingrepen in 

mobiliteit en infrastructuur.  

 

Daarnaast zorgt de extra verstedelijking voor meer ‘draagvlak’ om te investeren in 

een tram- of metroverbinding. Er gaan immers meer mensen gebruik maken van 

het OV en er gaan meer mensen fietsen. Daarmee is het ‘maatschappelijk 

rendement’ van de investeringen in de OV en oeverbindingen hoger.   

 

Conclusie 2. Die wederkerige samenhang leidt tot synergetische baten  

Op het moment dat de conclusie is dat de verstedelijking in de Oostflank enkel 

gerealiseerd kan worden wanneer ook geïnvesteerd wordt in een HOV-oeverbinding, 

dan zijn 1) de baten van beide investeringen ook bij elkaar op te tellen en 2) treden 

ook meer baten op, met name aan de verstedelijkingskant. Het gaat bijvoorbeeld 

om agglomeratiekrachteffecten die ontstaan door een hoge mate van dichtheid en 

nabijheid van voorzieningen (15-minutenstad) en een duurzaam mobiliteitsprofiel 

voor de nieuwe bewoners en werknemers van het gebied. Daarnaast zorgt de 

verstedelijking voor een (in dit geval licht) positief effect op de exploitatie van het 

OV in Rotterdam (en in het bijzonder van de oeververbinding).  

 

Conclusie 3. De wederkerige samenhang zorgt – tot op zekere hoogte –voor een 

maatschappelijke meerwaarde van de investeringen in verstedelijking en de OV en 

oeververbinding 

Het overzicht en de optelling van de maatschappelijke effecten die in de 

hoofdstukken 4 en 5 zijn uitgewerkt geeft inzicht in deze maatschappelijke 

meerwaarde. De overzichtstabel van de MEES is opgenomen in Tabel 7.1. Daaruit 
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blijkt dat het saldo van maatschappelijke en economische effecten (van de 

combinatie van verstedelijking en bereikbaarheid) in het projectalternatief 

tramvariant positief is met 216 miljoen euro (contante waarde). De verhouding 

tussen baten en kosten is 1,08 (elke euro die in het project wordt geïnvesteerd 

levert 1,08 euro op). Het feit dat de tramverbinding de verstedelijking mogelijk 

maakt en het feit dat door de extra verstedelijking er ook meer draagvlak is voor 

(vanuit maatschappelijke en economische effecten bezien) de tramverbinding zelf, 

zorgt ervoor dat het negatieve saldo in de MKBA OV en Oeververbinding voor 

projectalternatief 2 (van -1,2 miljard euro) omslaat naar een positief saldo.  

 

Dat geldt niet voor de metrovariant. Daarbij zijn nog grotere maatschappelijke en 

economische effecten te behalen wanneer integraal naar de verstedelijking en 

ingreep op het gebied van mobiliteit wordt gekeken, maar die zorgen er samen niet 

voor dat sprake is van een positief saldo in de MEES. Het saldo is met 1,8 miljard 

euro nog behoorlijk negatief en de baten/kostenverhouding is 0,7. Dat is wel al een 

verbetering ten opzichte van de ‘sectorale’ MKBA: baten/kostenverhouding van 

0,35. De belangrijkste reden van de relatief lage score is dat niet alleen de kosten 

van de metro investeringen, maar ook de kosten van de toegerekende bovenplanse 

investeringen gerelateerd verstedelijking zeer fors zijn (o.a. spooremplacement 

IJsselmonde en rangeerterrein Kralingse Zoom). 
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Tabel 7.1 Overzichtstabel effecten MEES (in miljoenen, contante waarde) 

  
Projectalternatief 

tramvariant 

Projectalternatief 

metrovariant 

Effecten verstedelijking     

Ruimtelijk programma    

Woningen (extra in Rotterdam) 15.700  22.200  

Ruimte voor banen (extra in Rotterdam) 6.800  15.100  

Financieel    

Kosten GREX -€ 304 -€ 371 

Opbrengsten GREX € 436 € 671 

Investeringen bovenplans -€ 399 -€ 1.941 

B&O bovenplanse maatregelen -€ 20 -€ 526 

Totaal financieel -€ 287 -€ 2.167 

Maatschappelijke effecten    
Leefbaarheid* € 178 – PM € 370 – PM 

Mobiliteitsgedrag € 172 € 246 

Totaal maatschappelijke effecten € 350 € 617 

Economische effecten    
Agglomeratiekracht € 995 € 1.406 

Consumentensurplus sociale huur € 330 € 467 

Natuur en landschap + + 

Totaal economische effecten € 1.325 € 1.872 

    
Effecten HOV-(oever)verbinding     

Financieel -€ 2.384 -€ 3.735 

Directe effecten € 960 € 1.316 

Indirecte effecten € 132 € 197 

Externe effecten € 121 € 105 

Kwalitatieve effect** - PM - PM 

Totaal effecten HOV-(oever)verbinding -€ 1.172 -€ 2.116 

    
Integraal saldo kosten en baten € 216 -€ 1.794 

Baten / kostenverhouding 1,08 0,70 

   

Indicatie effect banen en opleidingen € 198*** 

* De -PM post behelst hier de ruimte die nog gevonden moet worden voor het verplaatsen 

van sportvelden en volkstuinen vanuit het projectgebied naar buiten het projectgebied.  

** In de MKBA zijn nog enkele effecten kwalitatief opgenomen die naar verwachting een 

negatief effect hebben, maar niet gekwantificeerd en gemonetariseerd zijn. Het gaat onder 

meer om de effecten van brugopeningen, sociale veiligheid, hinder bij aanleg, impact op 

ruimtelijke kwaliteit en natuur en ecologie.  

*** Het betreft hier een indicatief effect dat uitgaat van enkele aandachtspunten en 

uitgangspunten die in paragraaf 6.4 staan beschreven.  
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Bij deze conclusies gelden enkele nuanceringen en aandachtspunten die in nadere 

uitwerking van ontwerp en uitwerking van effecten in meer detail meegenomen 

kunnen worden. Onder meer de volgende punten zijn daarbij van belang:  

▪ Gewerkt is met een concept ontwikkelstrategie voor de verstedelijking die niet 

is vastgesteld en nog nadere aanscherping verdiend. Dat geldt evenzeer voor 

de businesscase die hieraan gekoppeld is.  

▪ Gewerkt is met het scenario stedelijke referentie hoog voor wat betreft de 

inschatting van toekomstige sociaal economische invulling en 

mobiliteitsgedrag. Wanneer met een laag scenario gewerkt zou worden zouden 

de baten ook lager zijn.  

▪ Voor het nulalternatief is als uitgangspunt gehanteerd dat elders 

budgetneutraal ontwikkelt kan worden. Voor dit nulalternatief zijn dus geen 

precieze kosten en baten berekend, wanneer dat wel explicieter gedaan zou 

worden dan kunnen uitkomsten nog wijzigen.  

▪ Voor wat betreft de oeververbinding is gerekend met een sobere kostenraming 

waarbij geen rekening is gehouden met architectonisch ontwerp en wordt nog 

gewerkt aan onderzoeken op het gebied van nautische veiligheid. Dat kan 

zorgen voor kostenverhogingen (bijvoorbeeld een hogere brug, ruimere 

voeten/afgraving en/of scheepvaart regulerende maatregelen).  

▪ Tot slot staan nog enkele PM posten open. Het gaat deels om kwalitatieve 

effecten die niet gemonetariseerd kunnen worden en deels om effecten die nog 

nadere uitwerking nodig hebben en in de toekomst mogelijk wel nader 

gemonetariseerd kunnen worden en die een negatief effect op het eindsaldo 

zouden kunnen hebben. Het gaat om effecten op het gebied van het 

verplaatsen van sportvelden en volkstuinen, nautische veiligheid en impact op 

de ruimtelijke kwaliteit (inpassing van bijvoorbeeld een brug).  

 

Relatie met andere projectalternatieven uit de MKBA 

In de MEES zijn projectalternatieven 2 en 4 uit de MKBA HOV Oeververbinding gebruikt om 

de totale integrale effecten uit te werken en te beschouwen. De baten van het extra 

verstedelijkingsprogramma zijn voor deze alternatieven meegenomen, maar zijn in principe 

min of meer gelijk wanneer deze aan projectalternatieven 1, 3, 5 of 6 zouden worden 

gekoppeld. Dat betekent dat de resultaten van de sectorale MKBA HOV Oeververbindingen 

voor deze alternatieven nog steeds het onderscheid blijven maken en dus dat voor de 

tramvarianten geldt dat ook projectalternatieven 1 en 3 een positief saldo van 

maatschappelijke kosten en baten zouden hebben en voor de metroalternatieven 5 en 6 dat 

deze nog steeds een negatief saldo van maatschappelijke kosten en baten zouden hebben.  

 

Wat is het effect van nog meer verstedelijking?  

Uit de analyse van integrale samenhang tussen mobiliteit en verstedelijking blijkt dat de HOV-

tram nog restcapaciteit heeft. De nieuwe verbinding zit niet vol, er is ruimte om meer 

reizigers op te vangen, bijvoorbeeld als gevolg van nog meer verstedelijking. Het is denkbaar 

dat een ontwikkelmodel wordt opgesteld dat uitgaat van een tram, maar met intensievere 
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verstedelijking (meer woningen en ruimte voor werken). Dat zou de berekening van baten op 

het gebied van verstedelijking in principe ten goede kunnen komen. Zeker waar het gaat om 

de effecten op verdichting (mobiliteitseffecten nieuwe bewoners en agglomeratiekracht) en 

woningmarkt (consumentensurplus sociale huur). Het vraagt wel blijvend aandacht voor een 

goede inpassing van deze verstedelijking in de bestaande leefomgeving, die mogelijk nog 

complexer wordt: meer vastgoed en meer mensen in het gebied vragen in feite ook nog meer 

ruimte voor recreatie, groen en klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Dat dit 

kan bewijst het ontwikkelmodel gericht op het HOV-metrosysteem, daar zijn de baten op het 

gebied van leefbaarheid groter dan in het tramalternatief, maar dit vraagt tegelijkertijd ook 

meer investeringen, zoals ook te zien is in de metrovariant.  

 

Conclusie 4. De HOV-oeververbinding zorgt voor een beter bereik van banen en 

onderwijsvoorzieningen biedt daarmee meer kansen voor mensen op Zuid. 

Rotterdam Zuid is een gebied waar relatief veel mensen met een lage sociaal 

economische status wonen. Zij hebben vaker een uitkering en hebben een lager 

opleidingsniveau dan gemiddeld in Rotterdam. Een van de oorzaken is dat sprake is 

van ‘vervoersarmoede’. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid poogt de 

achterstand van Zuid terug te dringen naar het niveau van de G4 en voert daarvoor 

projecten en programma’s uit op verschillende sociaalmaatschappelijke, 

economische en fysieke thema’s.  

 

Uit de deelstudie ‘Kansen voor Mensen’ blijkt dat een nieuwe oeververbinding en 

bijgaande HOV-verbinding ervoor gaat zorgen dat vervoersarmoede teruggedrongen 

kan worden (voor bepaalde doelgroepen: het aantal banen en onderwijsplekken dat 

binnen 30 minuten reisafstand komt te liggen voor inwoners van Rotterdam Zuid 

neemt toe. 

 

De ordegrootte/waarde van het effect van verstedelijking en bereikbaarheid op 

opleidingsniveau en baankans op termijn is niet goed in te schatten en daarom niet 

opgenomen in de saldo. Maar met een beknopte impactanalyse, die schematisch is 

weergegeven in figuur 7.1 is op basis van enkele aannames wel een monetaire 
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waarde geschat. Deze voorzichtige schatting laat zien dat de waarde hiervan al snel 

richting 200 mln Euro kan gaan. 

 

Figuur 7.1 Potentiële impact Oeververbinding op Rotterdam Zuid 

 

 

 

Overall conclusies 

De MEES laat zien dat er een duidelijke synergie is tussen gebiedsontwikkeling in 

de Oostflank van Rotterdam en een nieuwe oeverbinding met een hoogwaardig 

openbaar vervoersysteem. Verschillende doelstellingen van de MIRT-verkenning 

worden op die manier positief beïnvloed. Het gaat onder meer om het faciliteren 

van verstedelijking en het creëren van kansen voor mensen, gericht op Rotterdam-

Zuid.  

 

Verder zien we dat de combinatie van OV en binnenstedelijke verdichting past in 

verschillende transitieopgaven waar we voor staan. Het gaat om de ruimtevraag 

vanuit verschillende functies (zoals wonen en werken), daar gaan we in deze 

situatie zorgvuldig mee om. Er moet een verduurzamingsslag worden gemaakt, 

onder andere op het gebied van verkeer en vervoer. Het is zaak dat we 

kansenongelijkheid tegen gaan, zeker binnen de grootstedelijke gebieden van ons 

land. Het gecombineerd investeren in OV en verdichting binnen de bestaande stad 

draagt bij aan deze verschillende opgaven.  

 

Veel baten kunnen nog verder uitgewerkt worden, dan wordt het beeld nog 

scherper. Dat hangt vooral samen met verdere plandetaillering en uiteindelijke 

uitvoering. De crux is uiteindelijk om de baten ook daadwerkelijk te verzilveren, ook 

dat hangt samen met de wijze van verdere plandetaillering en de uiteindelijke 

uitvoering.  
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Bijlage 1. Strategische opgaven concept 

ontwikkelvisie A tot Z 

Uitgebreide ‘oorspronkelijke’ beschrijving van de strategische opgaven:  

 

1. Nieuwe oeververbinding en HOV-lijn als verbinding Noord, Zuid en Oost 

− Verbinden Zuidplein en Kralingse Zoom met HOV, incl. optimale aansluiting 

bestaand systeem 

− Optimale inpassing 

− Volgende fase: doortrekken HOV-verbinding van Kralingse Zoom naar 

Alexanderknoop 

2. Bijdrage mobiliteitstransitie (incl. P+R ring) 

− Variant 1: P+R strategie - locatie bij Capelsebrug en toevoegen bij Alexander 

− Variant 2: P+R strategie - als bestaand 

− Uitwerkingsopgave: verbetering fietsroutes bestaande buurten 

− Mobiliteitshubs wijk- en buurtniveau (geclusterd parkeren en deelvervoer) 

3. Betere inpassing Abram van Rijckevorselweg 

− Onderzoeken versmallen profiel, verlagen snelheid, ontwikkeling groener 

profiel, upgrade fiets/voetpaden 

− Kwalitatieve kruisingen t.p.v. Burgemeester Oudlaan en Kralingse Zoom 

(optioneel verlegde AvR naar Oostmaaslaan) 

− Verbeterd front aan noord en zuidzijde door toevoegen bebouwing > optie; 

te onderzoeken 

4. Betere inpassing Strevelsweg 

− Onderzoeken versmallen profiel, verlagen snelheid, ontwikkeling groener 

profiel, upgrade fiets/voetpaden 

− Kwalitatieve kruisingen t.p.v. Groene Hilledijk en Randweg 

− Verbeterd front aan noord en zuidzijde door toevoegen bebouwing > optie; 

te onderzoeken 

5. Betere inpassing A16 + transformatie bufferruimte naar gebruiksruimte 

− Upgrade bestaande onderdoorgangen (verbreding, kwaliteitsupgrade en/of 

onderzoeken programmering) 

− Ontwikkeling fiets/voetpad langs snelweg en plekken voor 

groen/sport/speel/activiteiten met aandacht voor ecologisch waarde 

− Extra verbinding tussen de Esch en Rivium 

− Bij de Esch: geluidsbuffering voor beperken milieubelasting 

− Bij Kralingse Zoom: relatie gebieden oostwaards aandachtspunt 

6. Betere inpassing spooremplacement IJsselmonde 
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− Versmallen door reductie aantal sporen, specifiek door verwijderen 

opstelterrein goederentreinen 

− Robuuste west-oost verbindingen 

− Intensivering door middel van ruimte voor wonen en werken 

− Plus optie variant 1: overkluizing 

7. Ontwikkeling toekomstbestendig energiesysteem 

− Op deelgebiedniveau door geothermie 

− Op blok / gebouwniveau door zonnepanelen 

− Upgrade bestaande wijken in het kader van de energietransitie 

8. Kralingse Zoom rangeerterrein - uitwerkingsopgave 

− Onderzoeken mogelijkheid versmallen door reductie aantal sporen 

rangeerterrein 

− Robuuste noord-zuid verbindingen 

− Plus optie variant 1: overkluizing metroremise 

9. 'Kralingse connectie' voor betere verbinding tussen centrum en Oost 

− Upgrade en/of nieuwe verbinding; mogelijk de Boezem-route 

10. Betere inpassing Prins Alexanderlaan 

− Onderzoeken versmallen profiel, verlagen snelheid, ontwikkeling groener 

profiel, upgrade fiets/voetpaden 

− Kwalitatieve kruisingen hoofdwegen 

− Verbeterd front aan weerszijden door toevoegen bebouwing > optie; te 

onderzoeken 

11. Betere inpassing Putselaan 

− Onderzoeken versmallen profiel, verlagen snelheid, ontwikkeling groener 

profiel, upgrade fiets/voetpaden 

− Kwalitatieve kruisingen hoofdwegen 

− Verbeterd front aan weerszijden door toevoegen bebouwing > optie ; te 

onderzoeken 

 

Kwalitatief landschap, openbare ruimte en sport 

12. Rivierpark noordoever: versterking Polderpark De Esch, Oude Plantage, 

verbinding Boompjes en 

- Hollandse IJssel en activeren Watertoren-haven als nieuwe publieke 

bestemming aan de Maas 

- Vergroenen van de stenige oevers en vergroten van de recreatieve waarde 

van de rivier 

- Upgrade groenkwaliteit 

- Verbeteren fiets- en wandel verbindingen en routes 

- Uitwerkingsopgave: paviljoen/s en interventies voor programmering en 

events 
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13. 13 Bosas: toegankelijkheid Kralingse Bos oostzijde en verbinding naar 

Schollebos via Prinsenlaan 

- Solide publieke toegang oostzijde Kralingse Bos (incl.oost-west verbinding 

over golfbaan) 

- Golfbaan vergroten publieke toegankelijkheid 

- Upgrade Prinsenlaan tot robuuste groene as 

- Verbetering Prinsenpark en Schollebos 

- Variant 1: publieke toegang/gebuik sportterreinen Boszoom door 

toevoeging routes en activering openbare 

- ruimte 

- Plusoptie: verbeterde verbinding blok Sjanghailaan / Auris College nabij 

kruispunt Prinsenlaan en 

- Alexanderlaan (verwerving) 

14. 14 Upgrade lanen Lage Land 

- Vergroening bestaande profielen hoofdlanen en versterken / nieuwe fiets- 

en voetgangersroutes (Jacob van 

- Campenweg, Koningslaan, Berlagestraat, 

Nancy Zeelenbergsingel, 

Michelangelostraat, Kralingseweg, Lucy 

- Vuylstekeweg - uitwerkingsopgave) 

- Variant 2: idem, helft Prinsenlaan en 

Berlagestraat invoeging tram in profiel 

15. Toegankelijkheid Kralingse Bos noordoostzijde 

en verbinding Rotte/Hillegersberg 

- Verbeteren fietsverbinding tussen 

Terbregseweg en Hertenkamp voor 

versterken publieke toegang 

- noordoostzijde 

- Robuuste verbinding Terbregseweg en 

vergroening bestaand profiel en versterken 

fiets- en 

- voetgangersroutes 

- Verbetering onderdoorgang snelweg A20 

16. Burgemeester Oudlaan als centrale groene as 

- Kwalitatieve groene verbinding tussen 

Kralingse Bos en Rivierpark/Oude Plantage 

17. Versterken stadsstraten Bloemhof-Hillesluis 

- Riederlaan als verbinding tussen Bloemhof/Hillesluis en station 

Stadionpark/Feyenoord City en upgrade karakter door vergroten ruimte 

fiets/voetgangers, vergroenen, reductie straatparkeren) 
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- Vergroten ruimte fiets en voetgangers, vergroenen en reductie 

straatparkeren op Groene Hilledijk en Beijerlandselaan 

18. Versterken groene verbindingen tussen Rivierpark zuidoever, Varkenoordse 

Park, Sportcampus en Park De Twee Heuvels richting Oostdijk/Ringdijk 

- Verbeteren aansluiting Colosseumweg op Olympiaweg (fiets en 

voetgangers) 

- Verbeteren verbinding Olympiaweg en Stadionlaan richting zuiden (fiets en 

voetgangers) 

 

Sterke centra en voorzieningen 

19. Ontwikkeling sterke centra met stedelijke bijdrage 

- Algemeen 

a. Optimale overstapfunctie tussen modaliteiten 

b. Inbedding van het OV-knooppunt in de omgeving 

(kwalitatieve stations en/of aansluiting omliggende 

bebouwing) 

c. Kwalitatieve openbare ruimte: meer ruimte voor 

fietsers en voetgangers, aantrekkelijk voor langzaam 

verkeer, groen 

d. Versterken verbinding omliggende buurten 

(kruisingen wegen rondom, versterken fiets- en 

voetverbindingen, verwijderen barrieres) 

e. Bijdrage activering plinten: creδren van levendigheid 

en 'ogen op straat' 

- Specifiek voor knopen: 

a. Alexanderknoop 

b. Kralingse Zoom / EUR: nieuwe publieke bestemming 

i. Speciale programmatische trekker (bijv. Auditorium of event 

centre) 

c. Feyenoord City: ontwikkeling permanent sprinterstation 

i. Variant 1 (lange termijn): doorontwikkeling naar City Sprinter 

of Intercitystation 

d. Zuidplein: sterke verbinding Zuiderpark 

i. Ahoy en omgeving als schakel tussen het Zuidplein en park: 

programmeren zuidzijde, openen naar het park en publieke 

route rondom 

e. Lokale centra deelgebieden 

i. Versterking Winkelcentrum Lage Land 

ii. Versterking Winkelcentrum De Esch 

iii. Versterking Beijerlandselaan/Groene Hilledijk 

iv. (extern: versterking Lusthofstraat) 
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Bijlage 2. Kostenkengetallen externe 

effecten 

CO2 

Voor de berekening van de uitstoot hanteren we de gemiddelde uitstoot van CO2 in 

g/km voor personenvervoer en vracht in onderstaande tabel.  

 

Ontwikkeling CO2 (gram/km) 

    Hoog Laag 

 2016 Tot 2030 Na 2030 Tot 2030 Na 2030 

Personenvervoer 174 -2,0% -2,2% -1,7% -1,1% 

Vracht 394 -2,0% -2,2% -1,7% -1,1% 

Bron: CBS (2016) en WLO 2015 

 

Voor de monetarisering van de CO2-emissies hanteren we de volgende CO2 prijzen 

in euro’s per ton. Na 2050 groeit de CO2-prijs in hetzelfde tempo door (3,5% per 

jaar). 

 

Efficiënte CO2 prijzen conform het CPB 

 2015 2030 2050 

Laag € 12 € 20 € 40 

Hoog € 48 € 80 € 160 

 

Luchtkwaliteit 

Voor de berekening van effecten op luchtkwaliteit baseren we ons op kengetallen 

van CE Delft voor gemiddelde uitstoot per g/km.  

 

Gemiddelde uitstoot per km binnen en buiten de bebouwde kom en waardering 

(prijspeil 2018) 

  Auto   Hoog groeiscenario Laag groeiscenario 

g/km Bibeko Bubeko Gemiddeld € / kg  

%tot 

2030 

%na 

2030 

%tot 

2030 

%na 

2030 

NOx 0,30 0,24 0,20 € 39 1,8% 1,7% 1,0% 1,2% 

SO2 0,001 0,001 0,001 € 6 1,8% 1,7% 1,0% 1,2% 

Fijnstof gemiddeld 0,008 0,005 0,006 € 156 1,8% 1,7% 1,0% 1,2% 

Fijnstof bibeko 0,008 0,005 0,006 € 282 1,8% 1,7% 1,0% 1,2% 

Fijnstof bubeko 0,008 0,005 0,006 € 125 1,8% 1,7% 1,0% 1,2% 

Bron: CE Delft (2017), bewerking Decisio 
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Geluid 

Een toename van het aantal gereden kilometers betekent een toename van de 

geluid en de daarmee (gemiddeld) gepaard gaande hinder. Deze wordt volgens de 

volgende kengetallen gewaardeerd: 

 

Marginale geluidshinder in ct per km binnen en buiten bebouwde kom prijspeil 

2018 

 Prijspeil 2014 bibeko bubeko Gemiddeld Prijspeil 2018  bibeko bubeko Gemiddeld 

Auto -1,6 -0,08 0,4 Auto -€ 1,77 -€ 0,09 € 0,44 

Vracht -15,69 -0,31 2 Vracht -€ 17,34 -€ 0,34 € 2,21 

Bron: CE Delft (2014), bewerking Decisio 

 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid wordt op basis van de volgende kengetallen per kilometer 

gewaardeerd: 

Marginale ongevalskosten in ct. Per km 

  bibeko bubeko Gemiddeld 

Auto € 17,26 € 2,13 € 5,20 

Vracht € 13,61 € 2,32 € 3,87 

Bus € 3,76 € 0,66 € 2,87 

Tram € 3,10 € 3,10 € 3,10 

Metro € 1,33 € 1,33 € 1,33 

Fiets € 10,28 € 4,15 € 9,29 

Trein € 0,22 € 0,22 € 0,22 

Bron: CE Delft (2014), bewerking Decisio 
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Externe infrastructuur 

  Personenauto Vrachtauto Fiets Bromfiets Bus Tram Metro Trein 

Infrastructuurkosten -6,9 -17,7 -4,8 -8,8 -14,7 -9,6 -8,6 -21,4 

Ruimtebeslag -1,3 -1,4 -0,8 -1,9 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 

Verkeersveiligheid -6,2 -6,6 -9,2 -61,8 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 

Broeikasgasemissies -1,7 -3,4 0,0 -0,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 

Luchtvervuiling -0,9 -4,9 0,0 -1,8 -1,2 -0,2 -0,2 -0,7 

Emissies brandstof- en 

elektriciteitsproductie -1,1 -2,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,9 -0,8 -0,4 

Gezondheid 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geluid -0,6 -1,4 0,0 -15,1 -1,1 -0,8 -0,8 -0,2 

Congestie -4,9 -9,8 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 

Natuur en landschap -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Water- en 

bodemvervuiling -0,2 -1,4 0,0 -0,2 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 

Opbrengsten 

belastingen en 

heffingen 14,8 12,4 0,0 1,4 1,9 0,2 0,1 2,2 

Belastinguitgiften -0,4 -0,2 -0,7 -0,7 -75,4 -24,7 -9,5 -6,3 

Totaal -9,4 -36,8 -10,9 -89,8 -96,2 -39,2 -21,3 -27,4 

Bron: CE Delft (2014), bewerking Decisio 

 


